Vi Kvinnor
II denna stund kan man utan över| dritt använda språkets starkaste
ord för att uttryclia mänsklighetens
att vi
ska överleva de närmaste tio åren

läge. Det finns föga hopp om

säger professor Szilard, en gång Ein-

Dr Alcock, den
kärnfysiker som startat ett kärn-

steins medarbetare.

forskningsinstitut i Katrada, anser att
den frist som står oss till buds för
:rtt förebygga en världsl<atastrof är
fyra år. För några dagar sedan hände vi väl alla med Iiarlfeidt i Yttersta
dorneir: "Det är i jordens sista år'
och nu är ånden här".
Vårt enda hopp ligger kros mänsk-

tid för
att genom sammanhållning och

ligheten sjä1v. Ännu är det
oss

oavifrtlig aktivitet rädda denna fö::niirnlirrr
rr!rra

rarbq

nlenet

åt våra efterkom-

I det följande ska vi l<or-t ber;itta om några av de många nYa

maacle.
f

i:edstiandlingarna.

Initiativet titt en av dem togs i
scmras av professor Szilard rrid ett
rnöte i lVoocls Inole nfass. I-Ians tankegång var att en uilprofisli minoli-

tct genom effektiv politisk al<tivitet
(lobbying) sl<ulle kunna påverka regeringens instälining. N{an bildade
ett "Råd för a-tt utrota lirig". Det
skulle bestå av inteliektuella, villiga
att ge 2 0111 anr sin årsinliomst till radet. Han räknade med att På det sättet ha 4 miijoner doliar om året att
använda. Rådet skulle i valrörelser
stödja i<andidater vilka inser lägets
allvar, intensivt öns1<ar förändringar,
vågar stå för sin övert1'gelse och
vända sig till presicienten och till
kolleger och vågar göra offentliga uttalanden.

Ett liknanCe initiativ har tagits av
kvinnor i USA. WSP (lVomen Strilie
for Peace) har startat en petitionsröre1se med namnunderslirifter
man sil<tar på en miljon - för att få
kanclidater som vill utfästa stg att
stödja- 1) upphörande med kärnvapenprov och med spridning av kärnvapen 2) alimän och total avrustniug
under FN:s kontroil och ett nationelit
program för att underiätta omställning till en fredsekonomi och 3) ctt
starhare f'N och en bättre kommitie

i USA för vapenkontroll och nedrustning (det finns en sådan).

Det är tydligt att freCsrör'eisen i
USA börjar få en politisk aspekt. Två
andra organisationer - "Vänd mot
fred" och "SANE" försöker intervjua
alla kongressliandidater för att få
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1963

V )ed niista nurnrner inleder uå.r

tidning sin femtonde å.rgå.n7.
en tid då. det std.ndigt talas om hur suårt det tir för de små
tidningarna att kl,ara sig - och tal"et dokumenteras genom att
den ena tidningen efter den andra l,dggs ner eLler köps upp s1)
landets kapitalstarkaste tidningsJöretag för att slås sammqn

I

nt"ed nå.gon unnan

tidning el,l,er Leua uidare i en tilluaro diir

narnnet itr det end& som å.terstår - då. tir det srikert många son'"
frågar sig: en Liten kuinnotidning som uår, hur kan den fortsiitta att utkomma?
Suaret, dr enlcelt: Tack uare sina trofasta prenulneraniudrL*are
oclz f örsiil.jare! Och tacir, uare att den fEl'I'er ett uerkligt belt'au,
tir en kuin"notidning uars klart uttalade uppgift d.r att m'obiliseru kt-tinnarna til!. tredens föt"suar och tiLL uakthdllning krin'g

sina eEna och, sinu barns intressen,
L clag finns ingen frdga som iir större och uiktigare iim den
att försuara Jreden. Nyligen ficlc ui erz al,l'uarl'ig pftminnelse ont,
i uilken skör tråd den htinger.
I meduetande otn detta sptin"ner uå"ra m'edarbetare n'u sina
krafter för att tLLIföra udr tidnin"g så. mänga nya fasta lasare
som möjligt under 1963. Vi önskar dem' Lycka ti!'I' i detta uiktiga
at'bete, tackar dem för året som gå.tt.
Vi'--et att de au all.t ltjrirta instötnmer i uå.r förhoppr'r,ing om
ait å,ret 1963 skall. bl.i ett gott (tr, ett dr i fredligt arbeie för alla
toll<,. Det iir i den förhappningen ui önskar dem och alla uå.ra

troana

'tösare

GOD JUL oclz GOTT NYTT ÄR!
Red.aktionen och er"aeditionen

l<ännedom om dei:as insttilining tiil

frågor som avrustning, Kuba, Vietnan, I(ina och FlJ. Fred och Frihet
(IKFF) cirliuierar ett frågeformulär
blanC l<andidater och söker genom
sina n-redlclnmar verl<a för dem som
svarar i förbr-rndets anda. På många
platser arbelar aLla de nämnda orp;anisationorna eller några av dem
gemensarnt. En tidning som heter
"The Womcn's Peace Movement
BuIIetin" påpekar petitionsrörelsens
stora möjligheter. Man påminner om
att president Kennedy vann med bara 168.00C röster och att många kongressplatser vunnits med sir få som
50 i'östers övervikt. R,edan i de sista
prinrärvalen i Nerv York vann fredskandidaterna framgångar trots brist
1;å pc;rgal för' propaganda.

*
I tr(anada hölls i somras ett möte
ordnat av VOW (Voice of Women)
med deltagare från 17 länder. Man
beslöt arbeta för att FN skulle förli.lara ett år för internationellt samarbete motsvarande det geofysiska år
sorrr nlrss avslutats. Man drog upp

linjer för ökad internationell sam\,'aro. Iiongressen krävde också omedelbart upphörande med liärnvapenprov, förbud mot spridning av kärnvapen ocir andra vapen för massför"stö;:else och särsliilda åtgärder för att
minska risken fcir en överr"askningsattacii. VOW yri<ade på ökad poiitisk ahti..,itet från kvinnornas sida

- sanlrna tankeg:ingar som i USA.
I trngland har rnan biidat en
samarbetslioinmitt6 f ör livinnornas
fredsgrupper med ett blird för nyhetsförmedling. VOW finns också i
England. Andra gi'upper åir "N1ödrai
not l<rig", "I{vinnor mot krig" och
"Kvinnor mot bomben".
Om det ..'ore möjligt skulle man nu
ha ett nyhetsblad son höll oss unclerr'ättade om alla fredshandlingar
i alla jordens länCer. Det skulle öka
r;årt mod och vår handlingskraft. Vi
är i sanning inte ensamma, nej vi är
en rräldig sliara redan och vår sliara
v:ixer med vår insikt om det dödliga
hot rri lever under.
Och så till sist: minns att Enade
iir vi oövervinnliga!
ANDREA ANDRtrEN

en vanlig husmor känner
,1\-/ sig trött och utschasad pa
julaftonskväIlen efter allt julstök
och spring i affärer, hur tror ni
då att den husmor känner sig som
stått bakom en disk titl klockan
sju eller åtta kvällarna före jul?
Så här inför julen är det inte
utan att man gärna skänker alla
butiksanställda en extra tanke
och lite medkänsla. För vem får
väl som de känna på "julraseriets" verkningar? Hur sku1le det
vara om vi kunder i vår egen jäktade tillvaro kostade på oss en
extra vänlighet, ett litet leende
bara mot den som bjuder oss service över disken?
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- Brukar kunderna vara besvärliga i julbrådskan? - frågar vi fru
Vera Karlsson som arbetar i en
Konsumbutik sedan två år.
- Nej, inte tycker jag det är så
farligt. I den butiken där jag arbetar är det manuell betjäning och vi
har i huvudsal< vår fasta kundkrets,
människor som man lär sig känna
igen efter hand och vet ungefär vad
de vill ha och hur de vill ha det.
- Visst blir det väldigt mycket att
göra i butiken de sista veckorna före
jul. Men när man trivs med sitt arbete så trivs man ju också när det
är mycket att göra.
- Hur går det med det egna julstöket?

- Det blir just inga kvällar över

och det som måste göras till julen,
det får man sätta igång med innan
den egentliga julbrådskan sätter in.
Dessutom försöker jag att rationali=
sera det mesta och köpa färdigt så
mycket som går. Ska man ha någon
g]ädje av helgen, så får man ju inte
slita sig fördärvad innan.
Jag har förresten min egen reguiator på den sortens problem. Jag
har nämligen en dålig ryg, som säger ifrån och därför arbetar jag bara på deltid, men det blir ändå uppemot 40 timmar i veckan.

- Om vi nu bortser från julbrådska och eventuella olägenheter som
den kan föra med sig, vad är det
som tilltalar dig mest i det här yrket?

- Kontakten med andra männi-

skor, svarar Vera tveklöst. Och när
man ser det varma glittret i de bruna ögonen så anar man att här har

Den hiir konsumbutiken i Rasunda har helt manuell betjiining. Fyrtio timmar i
ueckan star fruVera Karlsson bakom kött- och charkuteridisken och trius bra med
sitt arbete och med kunderna, azt uilka hon kiinner de flesta.

Trivsel i butiken
.r ..
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skopos ov både bltrode ocn Kun..
vi expediten som med humor och
g,ott humör klarar upp de flesta situationer.

- Vi har verkligen många trevliga
hunder i vår butik på Råsundavägen
Här bor mycket äldre folk, en del
ensamma pensionärer, som tar sin
dagliga promenad till butiken. Jag
tänker särskilt på två äldre, trevliga
farbröder, de skämtar alltid och verkar glada över att råka någon som
tar sig tid att byta ett och annat ord
med dem.

Lika gtad som man är över de
trevliga kunderna lika nedstämd
l<an man bli om någon uppträder
nedlåtande och snorkigt i butiken.
Det finns nämligen sådana kunder
också, men tack och lov är de ganska säIlsynta.
- Trivseln, omfattar den också arbetsförhållandena i övrigt och hur
är det med lönen?
- Det här yrket har naturligtvis
sina nackdelar som alla andra och
det man inte trivs så särskilt bra
med är arbetstiden - de sena kvällarna och de långa lördagarna. Allt
flera yrkesgrupper har ju fria Iördagar åtminstone sommartid. Hos

vi som arbetar extra
scm kan få en och annan lördag fri.

oss är det bara

Det gör att familjens gemensamma
edighet trasas sönder. Har man som
vi en stuga på landet, så vill man
g,ärna åka ut tillsammans redan på
l redagskväIlen, men det går a1ltså

J

inte.

- Med andra yrhesgruppers fri-

lördap,ar ändras emellertid folks inköpsvanor. De flesta handlar nämligen det som behövs till veckohelgen

på fredagen. Ja, det finns förvärvsarbetande husmödrar som handlar
sin söndagsmat redan på torsdagen.
Så nog borde man kunna överväga

att ge ocl<så handelns folk åtminstone några lediga lördagar. Jourbutiker eller kylautomater för färskvarcr tycker jag skulle vara en bra
iösning på problemet.
- Det har ju disl<uterats om längre öppethållande tre kvällar i vecl<an. Anses det att allmänheten behöver en sådan service, så måste det
ordnas genom skiftarbete. Vårt
kvällsarbete är Iångt nog redan nu
och skulle det utsträckas ännu ]ängre bleve det knappast någon tid över

för familjeliv och hemsysslor.

Var osynliga gast

det algeriska barnet

-

I ag vet inte vad vi hade väntat oss.
) ett barnen i första förtjusningen
skulle doppa hela ansiktet i mjölkmuggen? Men säkert var det ingen
som tänkt sig möjligheten att de inte
skulle kunna äta eller dricka, därför
att de svultit för länge. Man måste
mata dem som små fågelungar.

.

.

Kanske stod det inte ordagrant så
i tidningen Birgit läst hos damfrisörskan - men något ditåt var det.
Och ur tidningen hade hon rivit ett
blad som hon visade oss: ett foto av

ett algeriskt barn, ett av de många

artikeln i den där tidningen handlade om. Bildtexten berättade: "Shamsa var åtta månader gammal. Hen-

Clöm honom
inte

!

odressen ör:

Röddo Bornen
Postgironr.

900 1 00

nes ögon var åttio år. Hon dog en
het måndagsmorgon på sjukhuset i

i Algeriet. Den lilla pinade,
förtvinade kroppen drog ett sista anTlemcen

detag. Det var som att

unge

lyfta en fågel-

i handen, sade den

sjuksköterskan

..

svenska

."

(HäromkväIlen intervjuades i TV
en 104-årig smålänning. Han såg ung

ut jämfört med den lilla Shamsa

vi

som

såg henne på bilden.)

*

I drygt fyra år har svenska Rädda
Barnen arbetat bland de algeriska

flyktingbarnen i Marocko och under
mer än två år bland de omgrupperade barnen i Algeriet. När i början
av november dess riksinsamling för

- Vad lönen beträffar så fick vi
en rätt hygglig löneförbättring vid
sista avtalsuppgörelsen, men nöjd
med sin lön kan väl ingen aktiv arbetare vara eftersom de berättigade
anspr'åken alltid stiger. För tillfället

tjänar jag 4:97 i timman, titl

det

kommer sedan ackordstillägget som
är grundat på en viss procent av om-

sättningen per månad beräknat. I

augusti fick vi exempelvis 1,31 i ackordstiliägg per timma.
- Om du skulle ge ett råd till en
ung flicka som står i begrepp att
välja yrl<e, vad skulle du då säga
henne?

- För den som tycker om att ha
med människor att göra, så är det

här absolut ett yrke att rekommendera. Och har man sedan som jag
turen att få bussiga arbetskamrater,
ja, då trivs man verkligen i jobbet!
B. J.
4

Algeriets barn startade var det alltså inte någon förstagångsinsats det
handlade om. Genom dess hjälparbete har tusentals algeriska flyktingbarn i Marocko räddats undan
svälten och barn, som annars skulle
varit analfabeter, har fått iära sig
Iäsa, skriva och räkna.

Under de drygt fyra åren Rädda
Barnens hjälparbete pågått i Marocko har 1.900.000 varma måItider
delats ut. 3.500 måltider per dag har

fem dagar i veckan

serverats

till

skolbarn och 4.000 undernärda barn
i förskoleåIdern har fått en daglig
ranson mjöIk. Under senare år har
mer än 4.000 barn haft svenska faddrar som regelbundet svarat för uppehälle och kläder.
Skollovskolonier, barndaghem, skolu idervisning, tuberkulosvaccinering,
ur:dervisning i häIso- och sjukvård,
hanclledning i barnavård bland möd-

rarna

-

det är en ringa del av allt

Utspisning au barn i flUktingliiger. Genom Rticid.a Barnens insatser har tusentals
barn röddats från att sutilta ihjtil. Men mgcket mera behöus - hjiilpbehouen

iir

skri,ande.

det Rädda Barnen kunnat

utföra

i Marocko med de
bidrag människor i vårt land gett.

bland flyktingarna

*
Tack vare den drygt fyraåriga goda kontakten med algerierna kunde
Rädda barnen omedelbart sedan eld
upphör b1åsts som första utländska
h.jäiporganisation förmedla humanitär hjälp i uppsamlingsläger på aI-

geriskt område.
I staden Tlemcen, nära gränsen
till Marocko, där den lilla Shamsa
slutade sitt korta liv, har Rädda Barnen hittills haft sitt algeriska hög-

kvarter. Härifrån har man kunnat
lämna akut hjälp i form av mat och
sjukvård tilt bl. a. de barn som återvänt från N{arocko. Sedan slutet av
juli månad i år har barnen i UPPsamlingslägren fått en daglig måItid
bestående av soppa, bröd, mjö1k och
vitaminer.

Nu har en del av Rädda Barnens
personal överförts till Oran där man
i samråd med olika myndigheter i en
första hjäIp avser att bl. a. förse
Orans skolor med mjölk, dispensärerna med mjöIk och vitaminer och
sjukhus med nödvändiga läkemedel.
F em och en halv miljon kronor in-

Vartannat algeriskt barn tir analfabet. Den uppuiixande generationens möjligheter
tiLL utbild.ni.ng tir hopplöst små, - det rdder oerhörd brist ttd sö'uiil skolor som
liirare. Också. på. detta områd.e söker Rtiitd,a Barnen göra en insats, tusentals barn
har genom d.ess försorg ltttt liira sig liisa och skriua sitt eget modersmå'|.

samlades genom Rädda Barnens
höstkampanj 1961. Största delen av
detta belopp disponerades för hjälpen till de algeriska barnen. Och nu
pågår alltså för fullt den stora kampanjen för Algeriets barn som inleddes

i början av november.

DE SVÄLTER OCH FRYSER _ HJÄLP
DEM! I tiotusentals er. spriddes i IioL
ett kort med den uppmaningen och försett med uidstdende teckning i Frankrike au uärt franska sgsterförbund som

hjtilp dt de algeriska

JlEktingbarnen.

Alltsed,an kri,get började i Algeriet har
den franska KDV-sektionen

moraliskt och

ekonomiskt

stött det algeriska follcet.

Algeriet tir ett Land i spillror. Dess befolkning, ca 9 miljoner
mtinniskor -'Darcn) hiilften tir barn och ungdomdr under 20 år
- Ieuer i mistir. Hitil,pbehouen iir enorma.
Frå.n ansuarigt algeriskt h(tIL riktades redan i maj i år en
'--iidjan till internationel,la och priuata organisationer att ltimna
skgndsant hjiil,p enligt ett bistå.ndsprogram baserat på' behouet
bLand 3 miljoner algerier.
Ntirntare 200.000 mdnniskor fl"ydde under kriget til'l" grannItinderna Marocko och Tunisien och öuer 2 mil.joner tuingades
Leta i uppsarnlingsldger och omgrupperingsliiger i sitt eget
land.

Barnen i Atgeriet har drabbats hårdast. Det finn.s tusentals
{örtildratösa barn i Algeri,et i dag, enbart i Alger cQ, 10.000.
ivlånga saknar an{öruanter, n1'at, kliider och husrum. TuberkuIosen. tir den stora Jolksjukdornen i Algeriet'
70 0lo aD befolkningen saknar arbete och öuer 2 miljoner
miinniskor dr bostadslösa.
Enbart för ouanniimnda 3 mil"joner nödstiillda berö.knas
f örsta äret dtgå. 382.000 ton Liusmedel baserat på 1.800 kalorier
per person ocl't dag. Vidare behöus kompl,etterande ransoner
mjöLkpul,uer för 700.000 siirskilt klena barn.
Varannan algerisk pojke eller Jlicka tir analfabet. Den uppuitrande generationens möjligheter til,l" utbildning iir hopplöst
små.. Det ruder oerhörd brist pd strudl skolor som ld'rare.
De m.edicinska hjiilpbeho'-uen iir katastroJala. Beriiknat efter
en ltikare på. 5.000 inudnare behöt,s omedelbart 400 nya ldkare,
1.200 sjukskötersl<or och 400 barnmorskor. Vidare behöus 400
dispenstirer, 40 ambulerande medicLnska och kirurgiska kliniker sanft liikemedel, för en berdknad å'rsförbrttkning au ca 2,5
miljoner kronor.

Säg inte: "Det angår inte mig!"
Def angår oss. Det angår varenda
en av oss. Ett barn får inte leva
så. Ett barn får inte dö så! HiälP
oss att rädda barnen! Så stod det också under bilden

av

Shamsa.

Alla har vi en

osynlig gäst vid

vårt bord. Glöm honom inte! Adressen är enkel: Rädda Barnen, Postgironummer 90 01 00.
Brita

Det viktigoste ov ollt: FREDEN
VI HAR TILL NÄGRA KÄNDA KVINNOR RIKTAT FÖLJANDE FRÄGOR:
VILKET PROBLEM, SVENSKT ELLER INTERNATIONELLT,
ANSER NI ATT KVINNORÖRNTSNN gÖN ÄGNA SÄRSKILD
UPPTTITÄRKSAMHET ÄT UNDER DET ÄR SOM NU NALKAS?
VAD HoPPAS NI AV 1963 T.Ön ERT EGET VERKSAMHETSOMRÄDE?
HÄR FÖLJER SVAREN:
Skulptrisen NINNAN SANTESSON:

vi alla vet är misstäni<samhet
och därav följd rädsia ett stort problem i samvaron oss människot.
emellan. Jag tycker det är en uppgift för oss kvinnor att såväl privat
hemma och i görligaste mån
-utehär
i världen - arbeta på att minska
misstänlisarnheten. En följd för individen blil en l<änsla av inre frihet
samtidigt som rädslan försvinner.
- Den
andra fr-ågan l<an l<ort och gott
besvaras: jag önskar få fortsätta mitt
Som

rör aIIa barnfamiljer. Får jag uttala
en önskan för år 1963 så blir det: klarare insikt hos så många som möjligt att det är mer som förenar än
som skiljer enföräldrafamiljerna och
tvåföräldrafamiljerna liksom det är
mer som förenar än som skiljer de
ensamma mödrarna och de ensamma
fäderna.

nrbete.

Vår förbundsordföronde,
rned. dr ANDFiEA ANDREEN:

I{cira Vi Kuinnor, uil.ken fraga!
Det J'inrts iu ett problorn sont öt-tersktrygar ollct andra
problemeL
orn" att öz:erleta. Lå.t oss a!!o iiqna
1963 tLt att ltisct det probl.entet su
cttt '"*i tår m.öjl.igh.et att arbeta med
aLIa andt'a problent.

Mtinslcligheten

Fru GRETA L!LJEFORS, ordföronde för
Ensommo föröldrors förening:

och

Ituinnorna tl'tcLstc under
se att beslut fctttas.

f riint"st
1963 LiLl-

1. orn definitivt inställande av
all:r kärnvapenprov
Z. orn förbud rnot spridning av
kärnvapen tili flera länder
3. orn att kärnvapen och andra
vapen för rnassförstörelse ei
får användas och att befintliga
lager förstöras

4. orn steg på väg rnot allmän ocil
total avrustning under internationell kontroll
5. om planering för ekonorni på
fredsbas i alta länder
6. om ökning av kultur- och han-

På trr första fråga vill jag svara
:rtt den vil<tig:rs1e uppgiften under
det l<ommande året och säl<erligen

under r-nånga år framåt för'efailer
mig vara att bidra till att barn som
världen runt lever i nöd {år' hjälp rned mat. sjukvård, kläder
att leva
vidare, bli friska och starka- och kansl<e kunna vara med om att forma
en värld där hatet minskas och för-

ståelsen mellan folken växer.

På Er andra fråga - om mitt

eget

verhsamhetsområde. enf ör'ä1draf amiljernas situation och behov vill jag

svara så här: Många olika

fal<ta

delsförbindelser mellan länder
med olika samhällssystem i

samverkar i att göra enföräIdrafamiljens belägenhet mer utsatt än den
rimligtvis behövde vara. Bostadsfrågan är kanske det svåraste på ett

och öka förståelse och därige-

egna yrkesarbetet elier barnens skol-

syfte att minska spänningar

nom bidraga att möjliggöra
fred på jorden.
6

ltektor HONORINE HERMELINGRöNBECH svqror sornrnon med

håIl, barntillsynen på ett annat,

de1

gång på det tredje. Men allt detta är

problem som mer eller mindre be-

dr ADA

NILSSON så:

Det har av vår tidning ståillts nagt'a fliigor: angiiende livinncir'örelsens

angelägn:rste uppgilter under det nya
aret
1963. ldag, dcn ilO ol<tober"
1962. p,iimtar en tanlie lrarn: Tänl<

oln ett nylt iir. en n)' tiderälining har
börjat just nu. i dcss:r dagar-.
Vi har undel ett pålf ogenomtt'ängligt liinga dagar stått ögat mot öga
med tidens slut - lian vi gott säga.
\ri har obeveliligt
måst förstå var.t

rnisstron och ångesten fört oss. hur

den omänskliga sidan av vetensliap
och telinik utnyttjats - och låtit sig
utnyttjas -i förödelsens tjänst. Vad
:'ir det då nu som gör att det glirntarft'am en så djärv tanke som att tiden
haller pa att vända sig? - Helt enlielt att tv:i statsn-rän på var
sin sida
av världen, eller rättare sagt: pä vai'
sin sida av en uppkonstruerad gr'änslinje mellan två världar - dessa två
har talat mänskligt med varandla.
Och mänskligt, det betyder uppriktigt och förtroendefullt. De har upp-

ande skaror - som alltmera tydligl

och medvetet säger: Ett begär vi, att
ni gör fred. Vi står bakom, vi begär
inte att "prestigen" skall gå före allt
annat; vi tål inte längre tonen i rap-

porterna om folkens öden, som otrl

det gäIlde att bedöma vem som vunnit och vem som är slagen i sista
ronden. Vi börjar se och fatta verkligheten:

"att ingen är ond och ingen är goC
men bröder som k?1nq" i ond.skans
Ilod Det citatet är ju från
Fröding och så är vi åter i vårt eget land, ett
å1v "de slrlå" i världen. Vad kan väl

dd.r vara vår närmaste och mest brän-

Dr ADA NILSSON

bcilt atl te srg sotn tva boxule vilka
går rur-rt och lurpassar på hur de
sl<all dlabba valandra pa ett rjmtål;gf ställe - eller är det bara det-i

sensationella sidan hos press och ladio som kommit oss att se dem i den
attityden ?
I varje fall. det hat' nätt oss en tort
som erkänner att livet på jorden
hänger på samförstånd och därav
1öJjande samarbete, inte på alltmer
uppskruvat hot. Och när det nu fräg,as och spekuleras om hur det varit
möjligt att denna ton plötsligt tränger fram, börjar vi ana att bakom de
till synes så ensamma statsmännen
står ett starkare stöd än några rådgivande "experter". Det är de vanliga människorna - i stora och väx-

nande uppgift? Är det inte att modigt och värdigt och tacksamt hävda
den l-ristoria som blivit vår under det
sista rika och bittra halvseklet - vårt
Iulla rnedborgarskaps och vår neutralitets historia, så att vi ger vårt
bidrag lill att bådadera skall bli en

iiraft i den nya tidsålderns arbete.
- I denna tidnings fcjrra nummer
citerades en märklig artikel av en
vetenskapsman, kemisten SZENTGYÖRGYf, som vädjar till och tror
pä l<vinnorna i tidens ödestimma.
Kanske hunde vi, inte minst i vad
som gälier vårt eget land, utlägga
hans förtroende så: Måtte vi kvinnor
hunna ta till vara detta att vi är
nya - i samhällslivet liksom i internationell politik - och därför på särskilt sätt ägnade att fördomsfritt ta
del i politikens innehållsrika spel. Ä
andra sidan har vi även som ti1lgång
vår särskilda förbundenhet med den
urgamla Iivets odlingstäppa, som
enhlast kan betecknas så: Hus och
hem. barn och blomma.

T. f. överlökoren vid Södersjukhusets
neurologiskq ovd. dr RUTH ETTLINGER:

Finns det nirgot problem lör kvinnot'öl'else eller för andra rörelser son till sin vikt och omfattning kan
vara större än fredsfrågan och liampen mot de generationsförstörande
Iiärnvapnen. I den kampen kan alla
mötas, oberoende av om de tillhör
Itvinnor'ör'clsc eller nagon annan r'örelse.

Såsom psyhiater hopp:ts jag att
1963 genom en fortsatt accelererad
utveckling på det sociala och medicinska fältet skall göra jorden i allmänhet drägligare att leva på för ett
ökat antal människor. Beliämpandet
av mänsklig nöd såsom hunger, isolering, sjukdom m. m. måste påskyndas på alla fronter.

ov Erik Axel
I
jag tr'ötl att ila
tI oldcn lalar': Snalt är'
som ett stridsbloss röd genom nattlig lymd.
Göm i skyar, måne. din dystra bila,
l<larna, sol, av livalmiga ångnr si<ymd.

Korlfeldt

lljärtat talar': Här i min vrä. du hårda,
kaila. bullrande värld, vill jag hålla lo.
Döda ängars blomfr'ön jag licli att vårda,
sovande korn, som vänta att åtei' gro.

låt dern bygga hus åt den stilla fred.

Trlls det klingar ut på de nya ängar,
vill jag tona tyst som ett stilla spel.
Sovande sånger, flydda från läpp och str'ängar-,
bär jag till nya släkten som arvedei.

Nlannen talar': Tung är tnin arm av vapen,
sargad min fot av skärvor och st.ångseltagg.
Jag vill hem ur läglet och fångenskapen,
hem till fält och vinbelg som stå i dagg.

Livets låga fladdrar i blåst och lala,
livets olja spilles i flod på flod.
Tills ciet åter lugnar, vill jag bcvura
friskt och oförfärat och valmt mitt blod.

I

Där jag bärs i pansar bland stridens sönei',
'u'ill jag le åt stolmens ocl"t vredens tid,
ty jag vet, den högsta av jot'dens bönel
ropar ej på seger, men ber orn Ilid.

Kyrkogiirdshyrnner. kIämtslag lrån brustna domer
sjunga min sorgcfärd genon-i stjärnors hed.
Än i mina daiar bo rnilda gnomer,

n-rin s),n blir bilan den fromma sl<äran,
Kains klubba brinner på härdens ved.
Jag är trött att följa den falska ät'an,
höj lör'soningsfanan, du gyllne fred.

(Ur Höstlzorir,, utgiven i927)

*

*
\ l/ /i har vänt oss till en ung
v SKV-medlem som står mitt
uppe i den härva av problem
som tornar upp sig kring dagens
ungdomat'. Och vi har bett henne
berätta om sina ll'av på samhällets service för unga farniljer.
HAGAR MONTELIUS heter- hon
och hon vill gärna få sagt en hel
del - någon tid för artilielskrivning har hon inte precis, sli det,
Iår ske intervjuledes.
Först en liort pi'csentuIion.
Hagar har cn pojlic pii tr,':i ar',
har en ntan r;olrr studclar', ai'bctar
själv dell,id och trinker.uppta sinit
studier sä fort som möjligl. Hennes man och hon plancrai' att
växeivis studera ocir deltidsjobba
lör att halla studiesl<uidelna inon-r

rimliga gränser.

+

- Egentligen är' jag inte något
riktigt typiskt fall, säger- Hagar, jag
har ju faktisht haft en väldig tul
jämIört med många andra. - O, j:r!
tänker intervjuaren och t,ittar tr'ånande på 2-årige Martin som staplar
bygghlossar till ett jättetoln, solrl
sedan mcd ett väldigt brali bringars
att "lalla".
- Vi har en rynrlig. rnodeln och
billig lägenhet, som vi ficl< efter atL
ha bott hos mina föräldrar i bara tv.i
år. Vi var alltså inte alls något l<vaIificerat katastroffall ur myndigheternas synpunkt, fast vi själva nog
tyckte det var påfrestande ibland.
Vi hade stått i bostadshö i sex år,
men den här lägenheten ficl< vi övcrta genom Boda vänner'.

Iörsöker förstås och verkligen inte
har några polerade ytor eller ömtåliga grejor framme.

Vi har lyckats -lå in Martin på ctt
barndaghem som är rentav idealiskt. Där finns pedagogislit utbildad

är där läkarbesök. Det är: så lugnt
tycl<er jag att veta. Dessutom får

personal och Mar'lin älskar sina fröl<-

nar och vet inte hur fort han ska
komma iväg på mornarna. Ingen sentimentalitet från hans sida när jag
lämnar honom, men han blir ju giacl

förstås när jag hämtar honom

och

vi tågar iväg hem. På daghemmet
finns kamrater, stora ytor att hå1ia
till på och rejäla, riktiga lel<saher.
Där får Martin måia med alla fing8
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rarna om han vill och leka med r,'atten och sand. I ett hem kan man
faktiskt inte ordna det tillräckl.igt
barnvänligt tycker jag - även om vi

Och läkarkontrollen! Var' 14:de dag

dom vitaminer och uträknad hälsomat så det gör lakt ingenting om det
slarvas lite på lördagar och söndaf-qr.

LAR BÄDE TA HANSYN
OCH STA PÅ SIG
Det är också härligt att Martin
hommer ut flera timmar om dagen.
Kanske det allra viktigaste ändå är
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:rtt han vänjer sig vid ett liollelitivt
liv. Han får lära sig både att ta hänsyn och att stå på sig. - Jag sliulle
aldrig kunna ge Martin allt det iran
får på daghemmet och jag tror fal<tislrt ingerl rnanlma eller pappa kan
ersätta alit detta. Fast det är lilart
Iörstås att inte heller daghemmet
kan ersätta pappa och mamma ! Både.
hem- och daghemsmiljön behövs föratt fylla ut ett litet barns liv.
Men så har vi förstås infektioner'na. Martin är ganska l<änslig för Iöikylningar och tidvis har han stup i
ett varit snorig och hostig och dti

står hela vår' tillvaro på huvudet.
Farmor ocl-r mormor yrkesarbetar
och kan bara rycka in på kvällarna
någon gång. En vän i familjen har
räddat oss flera gånger, ibland har

naturligtvis kan vara bra att ta till.
Tänk själv. Kontrollen är otillräck-

lig

har

(upprörande fall av misshandel
t o m förekommit enligt tidning-

arna), resurserna är inte alls desamma som på daghemmet. Ingen regel-

bunden läkartillsyn. Och så osäker-

.lr/n s/to. tt| ltent -

fttetL

sannerligen stor inle
.farbror t'otografen rtc'h
.sei' att iag inte ltctrt
Itrtyla skobande n s i tilxOch stl sltttQllrsr ltatt
naturligtuis om det (,irtdo, pä sirt. 8)I Ar nted
I;np1ta:t. ttlc.ntttt(t. .s(l
slt,a .)og uisl de.i litc' nLt
rlen rnodernu teltrtilian,
r,i har htir pii dcL11'
itt,mrnet - dtir ttlet Ittttt
nILt sttopen. ua'? HoPpas bilden. kontmer in!
(Dr:t gjorde den htir
-

t. u.)

jag mäst ta ledigt, ibland biit' del
Iöreläsningar som fär sumPas.
Jag tycker ploblemet slia lösas

sä

Jag veL att matt i sociallistislia iäncler löst L.roblemet På så sätt att
n-riidrarna får vara hemma med full

lirn nåir balnen är sjuha. Men dei

här. Öka daghemspersonalen så att m:,iste skapa besvärliga problern på
där finns en reserv som kan I'Ycka arbetsplatserna tycker iag, det vcre
ut och sköta sjuka barn i hemmet. lämpiigare om daghemspersonal kuuJag tycher inte att, t-tlan ska över'- di: r'ycha ut vid behov.
Iärnna sjuka barn till en okänd hemFAMILJEDAGHEMMET
sköterska som bat'net inte sett förut
EN NUDLUSNING
Jusf
Iä.
att
fanns
- även om sådan
Iranriljedaghemtnen ilarnhå11s ju
nu ät'det ju sädan blisl på dagheinsof ta sorn lämpliga Iör' infel<tionspersonal att projektet är' svart att
k:i.nsliga brit'n, mcn jag är slieptisii
man
sha
tycliei'
men
realisera.
iag
mot detn. Det är' en nödlösning, som
sikta på en sådan lösning.
Bru ott !urbror.foloqru.fan .föt.iclc rttt:cl, ltt'trt sti .ittg .ficlt' preserttcra ntirt popltrt. Ilcrtt
helcr lltrctrtar o<'h ltart. har stLttit ot'lt |tist o<'lt sl:r"Lt:il hela litrntiddagett. IYU iir det
an clal prc.tblam han uiII flisltutera ntecl ittcj - jrL, tti ser siiilua pa bildert nedartför.

heten. Plötsligt har dagmamman
inte längre tid eller blir sjuk - och
så står man där. Man säger att familjedaghemmen blir billiga för samhället. Ja, det blir de därför att dagnamman underbetalas på ett upprörande sätt. Jag vet att många dagmammor gör ett storartat arbete och
det är inte dem jag vill åt. Men iag
tycl<er systemet är ohållbart. Flera
och srnå daghem i stället, helst ett
i varje kvarter så man slipper släpa
barnen långa vägar i ur och skur.
MER KOLLEKTIV SERVICE

Jag tror inte det är nödvändigt tned
Iiollektivhus, men däremot ett stort
behorz av iiollektiv service för famil-

jerna. Fönster, golv, garderober,
tvätt, veckostädning och strykning
borde skötas av yrkeskunnigt folk

och inte betunga de yrkesarbetande
,töräldrarna. Maten är väl knappast
ett så stort probiem längre. Vi lever
enkelt och matlagningen tar inte lång
lid per dag. Vår lediga tid vill vi
ägna åt Martin. Lördagen är hans
dag. Då far vi buss och äter glace
och då ordnar vi så att vi om möjligt är tillsammans aIIa tre.

Barnvakt på kvällarna är föt'stäs
alltid ett problem, värst naturligtvis
Iör de ensamnta mödrarna. De här'
problemen är ju strängt taget alla av
el<onomisk at't. Barnbidragen äi-'
ömkligt små jämfört med de reeila
ii,ostnaderna för ett barn. Ingen föråjlder begär ersättning för nattvak,

obefintlig fritid, oro och utebliven
arbetsro med allt vad det innebär,
men jag tycker det är orimligt att
inan ska behöva stå för praktiskt taget alla utlägg sjäIv. Vi anser det
tack och lov sjäivl<lart att alla barn
ska ha rätt tiil skolgång, men när
det gäIler deras timliga väl är det
lilenare bestäIlt med samhäIlets intresse.
BARNEN AR OCKSA MED.
BORGARE

Barn är inte föräldrarnas egendom, de är väI medborgare i samhället och ska ha rättigheter liksom
andra. Barnen

-

framtiden

-

har väl

alla ansvar för. Inte bara föräIdrarnan scm kanshe rnånga gånger just
när barnen är små är orimligt belastade.

- En de1 männishor tror att rejäla
barnbidrag som någorlunda täcker
9

Llolka
ov Vero Ketlinskojo
"Du hal'alitså locliat över mamrni,r
pli din sida!" vliilade Kusma Ivanovitj åt Nil<ita, för att inte behövar
sliril<a :it sin hustru. "F:itt henne att
böna för dej I .Iag har redan väntat
i två månader och nu är det nog! Du
:ir för stor för att sätta benen under
din fars bord, jag tål inte att mitt
nilmn besudlas! Län-rn:r du mamrla
tur spelet och missbruka inte hennes
svaghet Iör digl"
Mitt under det hetsig,ar oldlt.ytel
när biidas vrede bör-jade bli vitglridg,ad slod plötsligt en flicka i dtjrlcn
mcd clt tclegram.
AIIa {örstummades.
Modern tog meci dalrande hänoel
emot det sammanvikta bladet, de1
var alltid något olycksbådande med
lciegi'arn. Hon rev upp det men latDet drog ihop sig till äslivädcl or:i"t
urladdningen hom på söndagseftet'middagen, vid en tidpunht då allnars den djupaste frid härsliade i
huset.

"Hör på, pojke, att de andla ai'betar är ingen anledning till att du sl<a
gå omkring och slå dank. På mändag anmäler du dej vid gruvan och

därmed basta", avgjorde Kusma
Iwanovitj.
Nikitas ansil;te blev mörkt och hat't

de direkta utläggen för barnen skulle
medföra att {olk satte alltför' tn:inga

barn tili världen?

- Risken är r'äI inlc s;-t stor'. Är' dct
inte i stäIlet mer upprör'ande iitl
människor av ekonomislia skäl
hindras att sätta barn ti11 r'är'ldenl
Jag tror oclisti att n-r:inga lörlupn:l
fäder skulle krypa fram om dc inlc
var så rädda för de ekonomiska konsekvenserna. Viktigare än att klämma åt unga och omogna fäder air väi
att barnet får en far, ärren om Iör'iildlarna inte gittet' sig.
Studielånen måste jag oclis:i ga in
på. Den f rågan m:rste lolcer'as onl
inte den högre utbildningen evigt
ska vafa förbehållen cle högt'e inkomsttagarnas b:rrn. Visst är det en
f örbättring att 25 '1,, av studieskulderna avskrives. men naigon radil<al
)ösning på problemet är' det inte.
- Slutligen hoppas jag pa kot'tai'e
aibetstid för både fäder och tnödrar',
så att inte barnens upplostran helt
överlåtes åt mödlalna. Det ät' intcbara grymt att ber'ör'a balnen der'as

fäder, det är lika ord,tt att beröva fä-

derna delas barn.
Tisbe
10

I'iirdc flum huvudet lika motspäns1ig,t sorn fadern. Så satt de och såg
virlandla stint i ögonen, färdiga att
r.ylia ihop vilket ögonblick som helst.
Nii;it:rs mor fick brått att duka fram
livåillsmaten, men fadern genomskådadc hennes manövet'.
"Vänta ett siag, tnallina. Mitt be-

slut står fast. Nu ska han

sval:a

ntej "
.

Niliita böjdc huvuclet ännu djupai'c trarmat sa harlesten Iö11 över ögonen och sade trotsigt att aldrig i li-

tade in'Le innehiiilet.
"Någon anländer. . . jag blir inte

rikligt klol< på det . . ."
Kusma Ivanovitj grep teleglanrmet, höll det på en armlängds avstånd och kisade iör att l<unna tyda
den fina stilen. Sedan fnös han för'al<tfullt och hastade det till Nikita:
"Var s:ir god, du kan gå och möta
din brud! En brudgum av det siag
r-nan läser om i böcker. Har sin utI<omst, står på säl<ra ben, självklart
att han n-råstc grunda familj l"

*

Det val tidigt på nrolg,oncn. Övcl

vet sliulle han börja i gt'uvan.
H:rde nu Niliita vai'it i stånd till
c1et. så hade han Iörlilarat föt' stn
i;rr att han nu cn gting gett sitt hiät'1a åit maimletningen och 'u'et'l<ligen
bör'jat ltjlsta en hel del :rv det ai'be1.et. n"ien alt h:rn aldt'ig tänkt sig
iitl bli gluvarbetare för- gott - däi
r!<ulle fadet'n slutat upp att gol'ma
om "hoppjerl<a" och liknande. Men
clct lörstod inte Nikita att klargöt'a
Iör fadern. Kusma Ivanovitj därerr-iot menade att sonen föral<tade
gruvarbetarens yrke och kände sig
därför djupt l<ränlit. Det ena ordet

1åiget. Dystert blicliade Nikita nrot
lokets lanternor som sliimrade gc-nom dimman. Han hade under hela
natten inte kunnat besluta sig liir
vart han skulle föra Ljolka. bala en

liita, trcts allt vad han ställt till med,
alltid haft respekt för fadern, men
nu lät han sig ryckas med av ilskan
och liom rned en rad förklenande

mitt framför honom pä nedersta
steget, som om hon vetat precis var
han väntade på henne. Han såg henr),es rodnande ansilite. hennes har

nom valje beta bröd han stoppade
i sig sii kunde ju han, Nikita alltsä.
brilja vid godsbangåt'cleir som lastare
och där var förresten förtjänsteu

kIang.

järnvägssirenorna son-r glänste eIlei'

regnet svepte dimma och röli. Intc
en människa pä bangården. I tjär'lan hör'des ljudet av det annalliande

sak var hlar: inte hem.
Ett ögonblick senare rullerde tåiget
in. Det ena kupöfönstret efter Ce1

andra gled förbi, inte ett ansil<te
syntes bakom de matta luioi'n:r.

ftav det andra och slutligen sl<rek de
i mun på varandra. Hittills hade Ni-

Bromsarna gnisslade. tåget stannade

omdömen, ja han förklarade till ocir
meci att om ladern missunnade ho-

som rufsats till av vinden, hennes
djärvt blixtrande ögon; en vag av
glädje slog mot hans hjärta sonr
svaradc n-ied en f ulltonig festiig

stöt're.

"Naturligtvis", s1<rek Kusma Ivanovitj. "han dlas till Motjhas bag,:rgeavdelning! Det är' honotn han
järrgtal ef ter I"
IVIotjl<a var en gan-rmal liompis tiIl
Niiiit:r, err lyllhund som f ått spal'lien överallt och som nyligen landat
i cir transportavdelning som lastare.
"Kusnra", viskade modern bedjande, "borde du inte i alia fall vänta
ett sla.g..."

och Nikita ficl< syn pii Ljolha; hon

stod

Han tog henne i sina ai'nlai'. nlecl
väska och allt trycl<te han henne intill sig och kände hur hennes kroPP
pressades mot hans, l<ände den mjuka värmen från hennes iäpPar. Ruf-

sig var hon, röken från lokonlotivet
bade iämnat spair i hennes ansil<te
och ändå hur nära. hur vackcrl
Och det obetänksamma i henncs
brådstörtade ankomst var just hen-

nes, Ljolkas egen liat'ahteristiska
obetänksamhet. och han förvånades
över hur han ännu för niigra minu-

de som pii övcrensliornmelse slog sit',
ner på en blanhnött bänk.
"Ja, låt oss vänta lite", sa Ljolka,

"vi har ju tid."
Hon hade inte sovit På hela nat-

tcn. hon anade vad som l<unde före::tå henne och ansträngningarna att
slrjr-rta undan varje tanke På det

)

ri.

iaiorde henne ännu tröttare.

I byff6n stäIlde en Yrvaken servitris fram fat med sallader och olil<a
smörgåspålägg på glasdisi<en. En
ståiderska rumsterade med stolar och
lade dukar på borden.

"Vet du, jag är hungrig",

sad,e

Ljoli<a.

"Det är l<lart, liolrl", svarade Ni-

i<ita glatt.

Först när de redan satt vid bcrdet
och hade grönsakssallad och te och
smörgåsat' framför sig fö]I det Nihita in att pengarna inte shulle r'äcka
till, hans far gav ju honom inte en
liopel<. Detta förödmjukande faktum
licl< den nyss s:i glada Nikita att
hänga med huvudet. NIen Ljolka lät
srig väl smaka, hennes l<raftiga tänder glåinste, han såg den r'örande

lillar luckan meIIan framtänderna,
den övermodiga glansen i hennes
irgon och leendet som spelade i hennes ansikte ocksar när hon tuggade
eller dracl< te och därvid pressade

tcr sedzrn l<unnat v:u'a ond på henne
ör detta. I-jolka, Lioll<a, Ljolka

J

brnl<ade hans hjärta.
Hade han nu tagit henne vid hand-en som hon sä förtroendefullt lagt
i hans och fört henne till de sina innan det ringaste tvivel grun-rlat de-

ras triumferande lycha, om han änclii visat henne för sina föräldrar.

jr,rst slidan som hon kon-r

friin tåget,

ut:rn all Iörbet'edelse och stass och
stolt sagt: Här är hon, min hustru,
g1ör vad ni vill men jag avstår inte

lr:in henne - ja hade de då l<unnat
rni-qsförstå denna flicl<a, stängt sina
hiärtan 1ör henne och inte förstatt
hur nödvändiga de två var för varandra och att den ena inte kunde Ieva utan den andla?
lVlen Nikita blev stående, l<ramade
he'nne hårt intill sig och kysste om

clch om igen hennes ögon och hennes
s.,tAla panna.

Triget hade f ör'svunnit, framför'
dem utbreclde sig bangården och pa
pel'rongen stod en bangår'dsarbetare
och betrahtade dem häpen och road.
"God morgonl" ropade Ljoll<a tiII ho-

nom och log så saligt att bangårdsarbelaren ochså måste skratta och
shaka på huvudet som om han ville
säga: "Den l<ärleken. den l<ärlelien

..
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Slutligen tog Nil<ita Ljolkas väska
<>ch {örde henne in i väntsalen. där

ijver alla vedervärdigheter.
"Du vet ju hur gammalt foli< ser
pii s:rhei- och tingi"
"Ifur ska jag veta det? Jag umgås
ju bala med ungdornaL."
Hon gäckades för att ruska uPP
honon och kände samtidigt vid åsynen eiv hans rådlöshet hur hennes
eflen l)'cliokäns1a lil<som lrann bort
droppe elter droppe.
Om han nu bar:r kunnat bringa sig
att tro att hennes frankhet och sä-

lrerhet ocl<så skulle göra intryck på
de gamla. Men han hade ännu fadern för ögonen, såg bara hur denne
stätt lramför honom i går, hånfuil
och lasande och full av smärta över
den misslyckade sonen. Och sä modern som ined gråt i stämman viskadc: "Varför sä plötsligt? Om du ändå
lrilberetL honotn så sakta..." FIttr i
i'rjdens nann skr.rlle han liunnat göt'a
del när Ljolka hom redan nästa mol'när' l-ron {aktiskt redan var därl
Villiet mottagande skuile hans för:rldrar ge henne? Om ätminstone
Ljr-rba varit hemma, hon förstod alltid att slåita över'. Katarina? O nej,
p_.on,

hennes när'vat'o sl<ulie bara ha gjort
saken vät're. Så elakt som hon den
e,:ing,,en slrrikit åit Ljolka: "Sätt inte

nåisan så högt i vädret, Prinsessa

slieden mot glaset. Då vel< bel<ymren
och allt annat blev oväsentiigt.

dåir'!"

sade Niliita. "Du harl inte
r'ätte."

s;om lörsiggicli inon-r honom och
i.lade lit'änkt:

"Din brudgum är en Iattig sate".
hittat dcn
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I detta ögonblicli var hon ännu fast

r)vertygad om att hon skulle segra

"I stäliet har jag fåtl ut alla mina
pengar s:iL du har en t'il< fru", svar:rde Ljolka obeliymrat och ville vcta
hur det var med arbete här och var

malmborrningsföretagets l<ontor läg.
Då nrärlite Nikita till sin skam att
han för länge sedan borde ha tagit
leda på det1.a hontor i stället föt' att
gräla med sin far och vänta tills det

ganska osäkra företaget för under'iordisli l<olförgasning, där hans vän
Palka lovat honom plats, öppnades.
Det hade ännu inte vat'it liir' scnt
att med Ljolkas hjäIp l<lara notan
och ta henne med sig hem så sorn
hon var, tillrufsad, med sotlläcl<ai'
i ansiktet och med denna oförbränneligar lyckoaning sonl gav hentres
solbrända tnrbbnosiga ansil<te ett
Iörl<larat

sl<en.

Men Ljoll<a hade redan lagt mär'lie

till sin hjärteväns förlägenhet. FIen-

nes ögon vidg:rdes och blev mtirka.

"Var-t ska du nu ta vägen mecl
med mig, brudgum?"
ItIil<ita hängde nred huvudet och

1
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-"Du har bönfallit nrig att liomma,
om och om igen. och nu vet du in1.e
vart du ska ta vägen med mig?"
Iråg,ade Ljolka med ett skevt leende.
Men så ryckte hon hortom skälmslit

i håret och drog triumferande frai-n
en liten papperslapp: "Se här du:
Anna Fjodorovna gav mig för säl<eihets skull en adress till en famil j
som jag kan bo hos och som kan
skaffa mig arbete. Jag klarar mig

överallt käre vän, det vet du ju."
"Jag hade nog tänkt att vi skulle
fara hem till oss", sade Nikita tvel<samt.

"TiII er?" frågade Ljolha. "Nå, berätta då för mig vad som egentligen
är fatt hemma hos er'!"

Ljolli:r hadc tintligen förstått vad
frä-

"Nå. dii slia vi väl gå till den Ianrilj jag fått adressen till. Du är r'äl
inte räc.lci att följa mig dit?"

"Pt'ata ing:r dumheterl" -[räste Niliita.
Det kändes djuPt förnedrande föt'
honom när Ljolka betalade notan för
dem bägge. Och denna l<änsla höll
i sig när hon 1ät honom stå kvar På
g,artan medan hon ensam och med
höp,buret huvud gicl< in till den där
I'amiljen. Han skämdes så han l<unde sjunkit i jorden. Han som så ihät'digt bett henne komma och nu stod

han här som en främling medan hon
sjailv fick ordna för sig . .
F.edan elter ett Par minuter kom
Ljolka utsprine,ande och var åter
outsäg-ligt lycklig. Hon vinkade in
l\il<it:r. i porten, kramade om honom
och gav honom en snabb l<Yss. Henncs ögon strålade i halvdunhlet.
.

"Nu går jag och tar mig ett bad

och sedan vill jag se mig om i affärerna ett slag och köpa ett par saher.

Klocl<an tolv hämtar du mig här och
s:i glir vi hem till ert. Låt inte nerslå
dig n-rin pojl<e, alll- l<ommer att ordna
sig !"
Han l<ände sig i bättre humör när
h.an gicl<. Harn säg inte hur hennes
glada ieende fördystrades när hon
stcid och såg efter honom.

*

"Sllii. du hati' inte tagit rned dig din
iilsl;ling- hem?" sade fadern vid frukostbordet. "Och jag som har rakat
mig extra fint och klätt mig i slips."
Ja, h.an var nyrakad och hade anI:l.gt slips, men i hans blick Iåg hån
och spe.
"Jag har bjudit henne hem till i
liv:ill", sade Nikita så ogenerat han
lörmådde.

"Inbjudit?" Det var ju bra det."
11
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Sedan stack fadern näsan i tidningen och Nikita var luft för honom.
Klockan tolv hämtade Nikita sin
Ljolka och vid anblicken av henne
ville han inte tro sina ögon. I sin besvikelse och växande rädsla hade
Ljolka använt de timmar hon måst

vänta på Nikita till att stassa upp

sig som en "äkta brud". I varuhuset
hade hon fått tag i en grön filthatt,

den första i hennes liv. Den dolde
hennes vackra klara panna och pressade ihop hennes hår, som annars
svallade fritt, så att hon fick ett hög-

draget utseende. Hos damfrisörskan
hade hon låtit noppa och färga ögonbrynen. Dessutom hade hon köpt sig
en kort snäv kjol och en handväska
med glänsande metallbeslag. Så utstyrd mötte hon honom utanför huset, beklämd, olycklig och nervös.
"Nå", hurdan är stämningen hem-

ma hos er?" frågade hon när de
kommit på spårvagnen.
Om nu bara Nikita ingett henne
mod, sagt henne att hans föräldrar
skulle ta väl emot henne! Men det
förmådde han inte. Med en ton av
nonchalans och tillkämpad likgiltighet presenterade han henne för sina
föräldrar. Fadern såg dyster ut, modern pysslade i rummet och hjälpte
varken Nikita eller Ljolka men såg
ideligen förstulet på flickan från si-

dan. Och detta förstulna mönstrande
kränkte Ljolka. Ifon hade hängt av
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"Jag ska inte störa länge",

oc:lt så "n1ornl

tion?"

Ljolka ville gärna skrikit åt honom
att hon inte behövde se sig onl efter

någon plats därför att hon hade kommit till sin man och att varenda expedition gärna skulle anstä1la henne

bara hon sade ett ord och att hr-rn
för övrigt klarade sig överallt. Och
det hade varit det bästa ty då hade
äntligen den äkta Ljolka tittat fram
under den idiotiska hatten. Men hon
undertryckte sin stolthet. Stilla och

försynt, med lätt plutande läppar,
svarade hon att hon drogs till staden,
"tiII ett kulturcentrum", därför att
det inte var lätt för en flicka att ständigt bo i tält och ständigt resa. Därvid kastade hon en hatfull blick mot
Nikita som satt där stum som en
fisk.

En stund härskade tystnad.

Sedan sade Nikitas mor av med-

lidande med sin pojke: "Tag för ali
del av er hatten, det ser ju ut som
om ni vore bland främmande människor. . . Maten är strax färdig, ni
äter ju med oss, inte sant?"
Ljolka kände en våg av tacksamhet, ett ögonblicl< visade sig i hennes ansikte dragen av den äkta Ljol-

ka, hon som var så mottaglig för
FORTS. A SID.22
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Mormors iulqran

sade

"Mhm", svarade Kusma Ivanovitj. "Jag har hört att ni arbetat vid
en forskningsexpedition. Har ni semester nu eller har ni slutat er anställning för gott? Och vad har ni
för planer, tänker ni stanna här i vår
stad eller ska ni se er om efter en
anställning vid någon annan expedi-

a***
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Visst iir det uackert med det tita retta porslinet mol. den rustikt duken, den hö91a
c|laskannan tnecl "mLnnma". smu. och slora ljus, den roliga plantan i sin kruka: en
d"oftonde apelsin f ullslttc'ken med ne.)lilta, den, Iilla lin.clonltransen krincl sallkaret

sig kappan men behållit hatten på
och satt där nu med båda händerna
pressade mot väskan i knät.
hon med lätt plutande mun, så som
det visst ansetts förnämt i provinsen förr.

W
',b.,

et är snart jul och vi sl<all ha
våra kära omkring oss då. Världen har hämtat andan efter en civerstånden storpolitisk kris och man
kan börja hoppas på en tid av fred.
Hur länge vet ingen. Men för en vecha sedan satte man sig inte ner och
planerade för framtiden.

.

.

Familjen är en vanlig familj, inte
särsl<iIt stor och inte särskilt fåitalig,
med barnbarn och gammalt fo1k. De
kommer tillsammans och kalasar efter l<assa och råd och lägenhet, och
där är ett visst sliimmer i ögonen pei
a1la.

Inte minst i mormors.
Hon har sina barn utflugna och
har uppnått en sak i livet: hon kan
l;1ä på sin julgran som hon själv alltid har drömt om. Ljus och ingeniinn
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mörka grönska.
I\llen - och nu ska de1, sägas. Hon
har en stor pappask uppe i ett skåp
som innehåller saker som har hängt
i hennes julgranar under årens lopp.
Somliga saker har sparats fast morrnor tycker de är fula. Bn jultomte i
röd llanelldräl<t och med vitsmutsigt
shägg har snöpligen hängt i en snara
om halsen förr om åren. Stjäriror av
p-u.ldpapper (stjärnmönstrat !) med
bol<märl<esänglar, skönt målade flug-

svilmpar, som har förekommit undelligL inplanterade på julgranen,
och en del andra ting, sorn ska fti
sova över i sin ask.
I stäIlet har del i år blivit så här':
Man har släpat hem en stadig men

tunn gren från landet och med lite
gips satt fast den i en vanlig ljusstake. Den står mycket stadigt så.
Sen har den målats med vit lackfärg,
och så har mormor samlat ihop några av årens julgransprydnader, som
alla har något litet minne med sig.
Det har l,rlivit en iiten vit minnesjulgran från den tiden när barnen
var små och så smfiningom växte
Llpp.

Här hänger t. ex. de färgade glasl;ulorna fr:ån den allra första julgranen för trettiofem år sen, en liten träfiligranskrans, högt äIshad av
barnen, li11a bochen Bruse, l<orgen
n-ied körsbär, stora droppar

av glas

och de lustiga vårvarslande hasseloch videkvistarna. De sista har docli
inte hängt i granen, fast honstigare
saker än så har man väl sett i detta
träd

!

*

Nu ska vi duka middagsbordet för
en julmiddag. Först en stor blårutig
jutedul< som rächer över hela bor-

det. Det är ju så, att den som satte
bo för så längesen inte upplevde be-

greppet "formgivning", som nu

si
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bestick med benskaft och äter efter-

rätt med bästa skedarna i enkel
form. Tallrikarna har lustigt nog hål-

li1; länge. De är av Gustavsbergs
gamla Praktikasei'ie, som då för tiden l<ostade mindre iin en l<t'ona
stycl<.

Glasen kan också gå an i dessa de
yttersta dagar. Ölglas på fot, köpta
hos KF, och vinglasen från Kosta,
enkla och utan krusiduller, men när
rnan dricker ser man vinets härliga
{ärg oförfalskad. Ett sönderslaget
gias är ingen katastrof ; de finns att

köpa, inte dyra.
Servetterna är vad barnen kallai'
"levande servetter", av tyg. Och nog
l<an man ha det nån gång, fast pappersservetter är utmärl<t bra.
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ofta kungöres. Alla rrutidens ätvapen
exempelvis, ofta i bra, ofta i tillkrånglade skapnader. Men vi hade

från början ett mål: att själv försöka hitta i djungeln av hushållsföremål och bara köpa enkla och formrena ting, som inte försöl<te se ut
som något finare än de var.
Vi tar i lådan ut en lysningspresent, oundgåelig, en nysilversked,
skönt dekorerad, en slottsherresked
i tarvligt material och utförande. Vi
lägger tillbaka den igen.
Och så dul<ar vi med våra rostfria
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lla veckans dagar har sina egna
/[ \ färger, men söndag är klar och
genomskinlig som glas eller luft och
milt självlysande.
Söndagsfrukost är en fest. På bor-

det står en stor skåI med finskuren

sillsallad, garnerad med hackade ägg
och rödbetsfärgad vispgrädde. Olga
och jag kommer söndagsfina med rosetter i håret och ställer oss bakom
våra stolar på ena långsidan, småsyskonen mitt emot och pappa och
mamma på var sin kortsida. Bror läser hastigt "Gudvälsignamatenamen"
och alla sätter sig. Mamma brer
smörgåsar med ost och pappa säger
något underbart: - Idag är det så
vackert väder så stora flickorna ska
få följa med på en skidtur till tant
Emma på Strand!
Stora flickorna - det är Olga och
jag - tolv och tretton
år gamla. Vi
ser förtjusta på varandra.

Vi har bara dukat med bröd, salt
och

,,
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Julmaten kommer till jul, och den
som vill ha en fagert kolorerad bild

av en härlig julskinka kan bara
kasta en blick i någon av våra fijr-

4tu);

- Blir det inte för långt för Olga?
- Vi kan vila på vägen, säger pap-

säger mamma.

pa och torkar grädden ur mustaschen,

det är så fint före så det löper lätt...
- Jag gör ett smörgåspaket, säger
mamma. Och så är saken avgjord.
Olga och jag får ta på oss våra nya
skiddräl<ter med tränsar och garneringar, och pappa gör i ordning skidorna. Snart står vi alla tre färdiga
med stavarna i händerna och ropar
adjö åt mamma. Hon vill aldrig följa
med på skidor, hon skall vila sig och

Iäsa en bok, säger hon och vinkar-

AV
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Det går fort utför backen, pappa
kommer långt före. Men nere vid
gasverket väntar han på oss. Snart
är vi nere vid kajen, och där leder
en träbrygga ner på isen. Vi ska ta
genvägen över fjärden, säger pappa,
och vi kommer snart ut på den vita
släta snön på isen.

- Har ni sett nånting så vitt förr?
frågar pappa som stannat och skuggar med handen över ögonen.
Vi stannar också och ser ut över

den vita gnistrande snöytan. En kör-

väg drar upp ett dike i snön

och

några skidspår går fram på båda sidor om vägen. Vi har vikit av åt

vänster och närmar oss stranden.
Pappa tar upp ett alldeles färskt
spår, jag kommer trulsande efter och

sist kommer Olga, som börjar gnälla
Bå.de kottar, Jtirgade glaskulor, den lilla kransen i, triifiligran.
bocken Bruse och annat fdr plats i Karin Ödeens "jttlgran" med
dess charmerande hasselhiingen, uidekuistar och andra grensrOch med uarje sak finns ett minne förknippat . . .

att vi måste vänta.
Solen har värmt upp snön litegfann och packat den, därför blir det
tungt att gå i ett nytt spår. - Vi ska
gå över udden därborta, säger pappa
tröstande och ser sig om efter Olga.

- Där ska vi ta oss en rast och äta

smörgås.

Det livar upp oss och vi knogar

På.

Vi korsar då och då ett sPår när vi

närmar oss land, och glada skidåka-

re far förbi och hojtar och viftar med

skidstaven. Pappa skrattar när de
rusar förbi oss i vild fart starkt fram-

åtböjda och blixtsnabbt hanterande
sl<idstavarna.

sin sak, säjer
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De där gossarna kan

PaPPa

förnöid. - Men
Forts. å. sid. 26

träffliga veckotidningar. Där vimlar
det av färgrik julmat.
Mormor har inte kunnat låta bli
att duka med sin fina rödlackerade
kinesiska korg. Tänk så förvånad
den skulle ha blivit i sitt kinesiska
hemland om man hade talat om för
den, att den skulle bli lastad med
svenskt hårt bröd och stå på ett
svenskt julbord! Men man vet aldrig
var man slutar här i världen.
KARIN ÖDEEN
13
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h "t var en gång en poike som
med dochol' . . . Delvis kanlJ lelite
siie det berodde på hans fr'äm]ingsliap. Han hade l<ommit till Sverige
sc,m flykting fr'ån Danzig tillsammans med sin familj 19ii9. Men det
trtländs}<a påbråt betydde ocl<så att
h:in tidigt l<om i liontal<t nled docliteater och liaspei'docl<or, som hai'
p,,amla traditioner i Tyskland. Tillsammans med några liamrater i Vigg-

byholinssholarn bildade han en liten

marionetteatergrupp, och med sin

första docha, Archibald, vandt'ade
han ut i Europa några år efter krigssiutet, besökte marionnetteatrar och
Iicli alltmer hlart föi' sig att det var
detta han ville ägna sig åt. 1951 gick
han ett irr som eiev i Europas enda

i Braunscirweig, ledcl
av Harro Siegel, och lärde yrkei
j r'ån gllrnden: att bygga dockorna
och shöta dem, r'ita del<oralionei'
m. m. Och dctta har han 1ängt senare lärt ut i TV på ett sätt som .tiitt
alla barn att önsl<a att de ficl< gå i
skoLa hos farbrot' Michael och hans
lörnärnliga medhiälpat'e Ren jamin...

docl<teatersl<ola

*
Ty det är natur'ligtvis om Michael
IVleschke som sagan handlar, och innan den nått sitt - relativt - lycl<liga slut, har vägen varit Iång och
svå"r och full av bekymmer, så som
sig bör i de riktiga sagorna. Michael
iVleschke levde i flera år på svältgränsen, han var t. o. m. tvungen at1
pruta av på sitt konstnärliga samvete, som annars är det ömtåligaste
denna eldsjä1 och idealist har, därför'
att han var tvungen att helt sätta sin

scenen, och den säIlsan-rma blandning

av mim och dans, teater och opera
som marionetteater är. Det är dockteatern som konstnärligt uttrycksmedel som fäng,slat Michaei Meschke
cch hans krav - på sig sjäiv och på
rnedarbetarna - har varit höga för
alt uppnå ett fullödigt resultat. Våra
bästa skådespelare har lånat sina
röster till Mats och Hoffman och
Rymdpionjären, kända sångare och
singerskor har sjungit in barnvisor-

Iit titl frivilliga krafter', och dessa i
sin tur hade inte möjligheter att följa honom mer än några månader i
taget - och det behövs som sagt ett
åir för att träna upp en marioneltteaterspelare.

lVlen nu sitter i alla fall Michael

N
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Meschke under eget tak, och hal
gjort så sedan 1958, dä han invigde
Kammarteatern-Marionetteatern med
att ge Rune Lindströms Himlaspelet,

och därefter en följd av marionettspel för barn och vuxna, som trollbundits i lika grad av den säregna
charm, som utstrålar från den lilla

"C&tnontilla" och "Leionet" - t.-d au Michael Meschkes marionelter.
Och hiir hans förniimligla medh.iiilpare
"Benjamin", ?'or.s pctpularilel ör enctrnt
bland barnen.

na i Summa Summarum, Hans Leygraf och Sven Erik Bäck har sl<rivit
musik till hans stycken. Och bakom
scenen har anonyma men brinnande

entusiastiska medarbetare ryckt i
niarionettrådarna, lagat dockorna
och städat efter föreställningarna.
Det behövs en eldsjäl för att åstadk.omma sådant, men det behövdes
också att denna eldsjäl mötte en annan eldsjäl för' att den gnista skulle
slås, som så småningom utbildade
det sköna fyrverkeri, som kan benämnas Michael Meschkes teatei'verksamhet för barn. Michael Meschhe träffade Hjalmar Mehr och engagerades i en serie marionettförestäIlningar för ungdomsgårdarna och s:i

småningom övertalades staden att

l.åta honom överta Kammat'teatern

de ficlt gå
De born som selt Michael Meschlte och hans arbete med. sina d.ockor önskar siikert att
som
ned,an tar
Maria-oona,
(ir
dou,er,
ti1la
lemäriga
ntakarnas
ct0r
clet
sont rtlon lt'iteI ds7ligdag:;
sk å de sPelar aII er i el'

i skola hos honom' Ett'
en niirglättg1en lilt pri

si91
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fiir sin verksamhet, med stark subhundratusen
v enti onering. Bortåt
barn i Stockholm och förorterna har
l ommit i kontakt med dockteatern
på detta sätt under dessa fYra är',
och fått konstnärliga impulser. Ty
att docktealern cngagerar ba|nen på
ett alideles särskilt sätt vet var och en
som en gång besökt Marionetteatern
och hört deras ivriga kommentarer
till Benjamins och Summa Summarllms påhitt. Stadens fäder förmådde
cien gången tänk"a i stort, och har jnte behövt ångra sig. Michael Meschl<e
anser t o m att dockteatern, bI. a. ge-

nom de konstnärliga imPulser

den

ger, det engagemang den skaPar, kan
på längre sikt bjuda i varje fall ett
alternativ till lösande av ungdoms-

problemen. Men det är mer fängs-

lande att låta Michael Meschke
sjäIv berätta om genombrottsåren,
nredan han sitter ensam, efter slutad
I.örestälining, på den bråtiga doci<teaterscenen. Dockorna hänger livlösa i kulissen med vita, suggestiva
ansikten. trådarna bildar ett ab-

straht mönster och nlörhl'et gapal'
svart i salongens hål. Själv ser han
ut sotn en drömmare i sidenskjorta.
med långa, dinglande ben och romantisk hår'halufs, men visste man
inte på förhand att denne utomot'dentligt skicklige reklamman, ekcnom och l<onstnärlige proagandist
var en sl<arpsynt realist, så bekräfta;"
hans ord det:
- Jag har gjort allt jag kunnat för'
atL aitergälda f örtroendet, när iag
llick denna unika chans. När allt kom
omkring var jag ju bara ett osi<rivct
b).ad, en liten figur från Gamla Stan,
som gjorde dochor och drömde om
att få gör'a föreställningar', när HiaImar Mehr satsade på mig. "Det man
tror på 1yckas", var ett motto, som
jag fick inhamrat i mig, och det höil
l.aktiskt streck. Vi hade kalkylerat
med en utgift av 50.000 per är för
driften av Marionetteatern; när det
motionerades om den i Stadshuset,
ficl< vi 150.000.
Ända sedan jag var liten har jag
fascinerats av tanken att sätta liv i
15

döda föremål; kanske var det också
en tillflykt att leka med dockor under de första svåra åren i Sverige då
jag ofta kände mig utanför. Alltnog,
av det hela blev denna dockteater,
där jag försöker bygga vidare med
den kunsl<ap jag har om marionettspelets urgamla traditioner. I mer än
tretusen år har den existerat, har sitt
ursprung i den liultiska dansen, har
förts vidare genom medeltidens leksaksautomater

i

Böhmen-Mähren och

lever just nu ett blomstrande

Europa, manifesterat

i

liv

i

festivaler och

gästspel.

Ändå räcker det inte. Vi måste ha
a.nnu mer publik, det

är helt enkelt
vårt existensvillkor. Det är så förbluffande enkelt: vi måste lyckas.
Och vårt räkneexperiment ser ut så
här: den här staden har en miljon
invånare, varav kanske 500.000 är allmänt intresserade av nöjen. Vi behöver

25.000

av dem per säsong. Nu har

vi 10-15.000. Det räcker alltså inte.
Vi har lyckats skapa vår publik, men
vi har inte kunnat vidga den. Än
återstår en barriär till den stora allmänheten, som inte accepterar dockteater som vanlig teater, eller uppskattar den för dess särart - trots att
kritiken nästan jämt varit översvalIande. Men jag är och har alltid varit medveten om att det är ett arbete på lång sikt, och jag är minst av
allt

pessimistisk.

Det finns också så mycket att ta
av: Bo Setterlind har redan skrivit
en pjäs, Rymdpionjären, direkt för
vår teater, med vilken vi gästspelat
i Rom. Det finns Brecht, Strindberg,
Mechner. Men vi är också medvetna
om att det finns en gräns: att pionjärandan slits ned, att vi inte längre
orkar prestera mer, tangera det övermäktiga i våra konstnärliga ambitioner. Vi har velat visa vår publik och

våra uppdragsgivare vad dockteater
är för något. Det tycker vi att vi har
gjort. Vi är glada och tacksamma för

svaret från publiken, men vi hoppas
framför allt att vi lyckats skapa ett
behov, så att dockteatern och dess
utövare kan stå på fastare grund än

hittilis. -

Man vill gärna önska Michael
Meschke denna ännu fastare grund,
han och hans medarbetare har för-

tjänat den. Och vi - vi vuxna och
våra barn - har så mycket att tjäna
på att han får den. Michael Meschke
har översatt sin idealism i en hållbar
realism; det vore realistiskt också av
oss, hans publik, att ge honom och
hans teater det stöd den behöver.
Katja Wald6n
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DA\A en manniska...
[/annen

frös. Han drog den slitna

I Y löverrocken

fastare om

sig.

"Märkvärdigt" mumlade han, "att
barn inte fryser." Han betraktade
några barn som stojande for oml<ring

i

parken.
Deras kinder var röda, de skratta-

de gältt och de var inte stilla ett
ögonblick. Så länge man har ungt
blod fryser man säIlan, tänkte man-

nen. Själv var han redan gammal,
med fårat ansikte och yvigt skägg.
Hans blick hängde vid barnen, deras
bekymmerslöshet, deras obändiga
Iivslust.

Han pratade för sig själv, en smuIa vemodigt: "Ungdomen äger man

inte så länge, den förgår snabbt. Det
är bara i början som livet syns oändligt, sedan har det runnit bort innan
man är klar över det. . ."
Mannen satt försjunken

i

sig själv.

Plötsligt spetsade han öronen: någonting var annorlunda. Barnens
röster hade mist sin glada klang. De
blivit hårda, nästan fordrande.
Och det var någon som grät, först
lågt och stilla, sedan a1lt häftigare.
En grupp hade bildats kring en pojlie med tjockt krusigt hår. Hans ansikte var mörkt och mannen på bänken såg att han var ett av dessa stackars barn som aldrig känt sin far
men vars mörktonade hud var en
hade

evig erinran om honom.
Med en avvärjande rörelse pressa-

de den lille händerna för ansiktet.
Och den störste av pojkarna omkring
honom började ta till knytnävarna.

Den tyste åskådaren reste sig

och

skyndade så snabbt hans gamla ben
förmådde fram tilt den lilla gruppen.

"Vad gör ni med pojken?" frågade
han. Hans ton var förtroendeingivande och rakt inte sträng.
"Han får inte leka med oss", förklarade en pojke, "vi vill inte ha honom här".
"FIar han varit stygg?" frågade
mannen.

Ett ögonblick teg de och såg med
barnsligt allvar på honom. Så sade
en annan av pojkarna:

"Han hör inte till oss, jag får inte
Ieka med honom har min mamma
sagt !"

Bekymrad böjde mannen sig ner
och lade sin arm om det mörkhyade

barnets skuldra. Den lille såg på honom med sl<räck och sorg i blicken.
"Mamma har sagt det, mamma?i"
mumlade mannen som om han inte

kunde fatta ordens mening. Mödosamt sökte han efter ord.

"Ni måste leka med honom, annars blir han ju alldeles ensam."
"Men han är ju alldeles svart!"
skrek en pojke trotsigt.
Då såg den gamle mannen barnen
i ögonen, det ena efter: det andra,
och satte sig ner på sandlådans låga
l<ant.

Barnen stod kvar en smula förlägna, och han berättade för dem om
de många barnen på denna vår jord
som har olika hudfärg men som alla
äIskas lika högt av sina föräldrar.
"De är alla iika rara, de svarta och
de vita barnen" sade han. "En far
älskar alla sina barn och vill att de
ska leva i sämja."
Barnens ögon hängde vid hans
mun. Det blev alldeles tyst i den
lilla gruppen. Tårarna hade torl<at
på det mörkhyade barnets l<inder.

Han satt tätt tryckt intill mannen
på sandlådans kant.
Då trängde sig en liten ljushårig
pojke fram. Han såg forskande på
den gamle mannen, stirrade på den
slitna överrocken och sade lågt och

full av respekt:
"Min mormor har berättat att den
gode guden har en gammal överrocli
och ett långt skägg. - Är det du som
är Gud?"
"Nej", sade mannen och nu log
han, ett vackert och förhlarat leende, "- jag är bara en människa."
Och han strök den lille över håret.
K. R.

I lnder hela kriget var pappa soldat.
Ljdärför såg jag honom sällan innan jag fyllt fem. När han kom hem
på permission störde han inget vidare. Det hände ofta att jag vaknade
upp på natten och vid skenet av ett
stearinljus såg en stor gestalt som
böjde sig över min säng och betralitade mig. Eller jag vaknade På morgonen och hörde hur tamburdörren
slog igen och hur hans spikbesiagna
stövlar dånade mot trottoaren nedan-

för och försvann. PaPPa kom och
gick så hemtighetsfullt som jultomten. Egentligen tyckte iag rätt bra
om hans korta besök även om det
var ogemytligt trångt mellan honom
och mamma när iag tidigt På morgonen klättrade upp i den stora sängen. I{an rökte och därför luktade
han så gott och han rakade sig - ett
företag som jag aldrig blev trött pä
att betrakta.
Mitt liv samman med bara manlma var fridfullt och behagtigt. Mitt
rumsfönster vette mot sydost, där1ör vaknade iag redan i gryningen
och mitt huvud var genast sPrängfyllt av planer. Aldrig tycktes livet
så enkelt och så fyllt med tusen möjIigheter som just då. Jag trasslade
fötterna ur täcket - de hette "Fru
Vänster" och Fru Höger" - och hittade på dramatiska uPPträdanden
där de diskuterade dagens problem.
För det mesta var det "fru Höger"
som pratade; "fru Vänster" nöide sig
med att nicka (därför att iag inte
hade henne så väl under kontroll).
De diskuterade vad jag och mamma

skulle göra under dagen, vad tomten
kunde tänkas ha med sig På juiaftonen eller vad man kunde hitta På

för att göra det vackrare hemma.
Det var till exemPel Problemet med
babyn, där mamma och jag alltid
hade olika mening. Vårt hus var det
enda på den lilla gatan där det inte

fanns någon babY, och mamma sade
att det hade vi inte råd med eftersom pappa var i kriget. En babY kostade sexton schilling och det var för
dyrt. Men då skakade "fru Höger" på

huvudet, för GeneYs som bodde i
andra ändan av gatan hade en babY
och de hade säkert inte sexton schil-

ling till

överloPPs.

*
i

En morgon när jag klättrade

den stora sängen fann jag

uPP

att PaP-

pa hade kommit På natten, Precis
i stället för att

som en jultomte. Men

i sin uniform tog han På sig
sin bästa kostYm, den blå, och mamma var förfärligt glad. Jag kunde
rakt inte begriPa varför hon var så
glad, för utan sin uniform såg han
ut som en alldeles vanlig karl. Men
hon formligen stråIade och sa att
krypa

våra böner om att PaPPa skulle komma oskadd hem från kriget hade bli-

vit hörda.
När han kom hem till

middagen

tog han av sig skorna och tog På sig
eti par tofflor, slog sig ner i en stol
med benen i kors och talade mYcket
allvarligt med min mamma som såg
bekymrad ut. Naturligtvis tyckte iag
inte alls om att hon såg så bekYmrad ut för då var hon inte så vacker
som annars. Så jag avbröt honom.

Svartsiukq
Novell ov Fronk O'Connor
"Vänta ett slag, LarrY" sa mamma.

Det sa hon alltid när någon lång-

tråkig gäst var på besök, så det brydde jag mej rakt inte om utan fortsatte att prata.
"Latry", sa hon strängt, "var tYst
nu, jag talar med PaPPa!"
Det var första gången jag hörde
dessa avskyvärda ord: "Jag talar med
pappa!"

"Varför talar du med PaPPa?" frågade jag så tikgiltigt som jag bara
kunde.

"Pappa och jag måste diskutera en

allvarlig sak. Låt bti att avbryta

oss

mera!"

det vara På tiden att
andra böner för att så fort
börja
som möjiigt få PaPPa i väg ut till
kriget igen.
På eftermiddagen gick han På
mammas inrådan ut och sPatserade
med mej, men i stätlet för att fortfann
Jag-.-med

sätta ut på landet gick vi in mot stadens centrum. På mitt godtrogna sätt
inbillade jag mei att det var ett avgjort framsteg. Men jag märkte snart
meätt pappa och jag hade delade
ningar om vad en sPatsertur genom
staden betYder. För honom innebar
det inte att kika På sPårvagnar och

båtar och hästar och när jag ville
stanna och titta drog han mej i armen och gick vidare.
Men när han själv någon gång
stannade så blev han stående

i

evig-

heter och Pratade med sina gamla
vänner som inte alls intresserade
mej. Man kunde lika gärna ha Pro-

menerat med ett berg. Antingen
brydde han sig inte ett skvatt om
hur jag drog åt mitt håll eller också
såg han på mej högt ovanifrån och

bara skrattade. Aldrig hade jag träf-

fat någon som så uteslutande tänkte
bara på sej själv som min PaPPa.
På eftermiddagen när vi drack te

började det igen, det där "Prata med
pappa". Men nu var det ännu mera

tillkrånglat, eftersom pappa hade en
tidning och var femte minut lät den
sjunka för att berätta för mamma
om något som stod där. Det här var
verkligen ingen hederlig tävlan om
mammas uppmärksamhet: annars

lyssnade hon alltid noga till vad jag

men när man läser uPP allting
sa
ur -en tidning fixt och färdigt . . . inte
kunde jag hävda mej då. Jag försökte ideligen att få över samtalet på en

annan bog, men förgäves.
Och det som hände följande mor-

gon stärkte ytterligare mina miss-

tankar. Jag vaknade i sedvanlig tid.
munter och pigg, och hade först ett
långt samtal med mina båda {ötter.
"Fru }Iöger" talade länge om de bekymmer hon hade med sin PaPPa och
"fru Vänster" gav uttryck f ör sitt
medlidande med henne. Sedan hämtade jag min stol och stack huvudet
ut genom fönstret som en forskningsresande som för första gången be-

traktar det nya land han uPptäckt.
Jag formligen sprudlade av ideer,
gick in i sovrummet och kröP ner i
den stora sängen.

Pappa hade jag fullständigt glömt

och nu satt jag där och funderade På
vad jag skulle ta mej till med honom: han tog uPP större Plats än nägonsin och jag hade det väldigt obekvämt. Jag knuffade honotn alltså ett

par gånger, och han brummade
sträckte på sej så jag ficl< plats.
kröp ner i den varma bädden

och
Jag
och

ropade högt: "Mammal"
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"Tyst, äIsl<ling", visl<ade hon. "Viicli

sj-ng och när jag valinade ficl< jag

inte pappa l"

Det här var verkligen någonting
nytt! Om jag inte fick berätta Iör
mamma om morgonen vad jag funclerat ut, hur skulle jag då fir någon
ordning på allt jag hade i huvudet?
"Varför det?" frågade j:rg.
"Pappa är trött."
Det är väI ingen anledning, tänl<te
jag och fortsatte: "M:lmma, vet du
vart jag vill gå i dag med dcj?"
"Nej, hära barn", suckade hon.
"Nerför Crowleygatan ti11 dalen,
där sl<a jag fisl<a krabbor: åt dej
och..."
"Väck inte pappa I' väs1e hon och
lade handen övel min mun.
Men pappa var valien, i varje fali

ög.onen på dem och crinrade mej mitt
löf te. Jag 1el<te tyst för rnej sjä1v

p-i nrcj sout c\lt j:ittc soit-r ville nrör'da mej. Och plötsligt lörstoil jag att
I rn vitr avundsjuh pii nte.j.

clrog jag fram min stoi och kröp upp

rk

l:i.nge

timtals tychte jag.Sedan

i fönstret och tittade ut, också det i
timtal. Det var långtråkigt och det
var kallt. Tiil sist stod jag inte ut
l:rngre cch gick in i nästa rurn.
Mamma vaknade genast och s:ig
l

ör'shräckt ut ! "Larry, antingen måste

du vara alldeles tyst annars får du
in och lägga dej i din eg.en säng."
"Mamma, jag tycker det vore häI-

5;å

sosammare om pappa ocl<så hade en

att sova i !"
Det tycktes göra henne illiterad.

eg;en säng

men hon svarade inte.

Utan att hon märkte det gav jag
pappa en ilshen knuff. Han stönade
och slog f örsirräckt upp ögonen: "Vad
til det? Hur mycket är klockan?"

nti"stan. Han brummade, vrinde sej om

och tittade på lrlockan. Han blinl<:r-

de förvånad.

"Sk:r jag göra i or-dning cn liopp
te åt dej, l<är:iste?" fnig:rde ntetntma
i en ton så Iåg och rjm att j:rg aldlig
för'r' hört hennc tala s:i.
"Te?" r'opade pappa upprörd. "Du

vet tydligen inte vad klockan

Larry!" sa mamrna str'ängt.

ring.aste uppmär'lr-samhet avbrot jag
i-.onom lugnt:

"Malnma, när- jag l:lir. stor sli:r .jag
i;ifta mej med dej l"
"Ja, mitt hjärta lilla", svai'ade hon
r,iinligt. Ä{en pappa 1ad.e ilrån sei

orättvist ! Alltid

rrtammåt

När hon lade mej till

sängs på

kvällen bad hon mej vänligt att jag
skulle lova henne något.
"Vad då?" frågade jag.

"Att inte störa din stacl<ars pappa
tidigt på morgonen."
"Varför det?" frågade jag, för allt

som hade med denna omöjliga människa att göra föreföll mej misstänl<t.
"Därför att pappa har behymmet'."

"Vad då för?"
"Du vet ju att när pappa val' i
liriget ficl< vi pengar från posten och
nu finns det inga mer där och pappa måste finna ut vad han sl<a få
tag i pengar nu. Annars måste vi gå
och tigga precis som den fattiga
gumman som varje fredag brukar få
en slant av oss. Och det sliulle du
väl ändå inte vilja?"
Nej, det skulle jag inte vi1ja. Om
karlen måste söka skaffa pengar så
var det en allvarlig sak. Jag fattade
alltså de bästa föresatser. Mamma
iade alla min lel<sal<er bredvid min
18

hans pipa i munnen och gick fran-r
och lillbalia i rummet. Jag tiil och
nred sör'plade när' .jag dlack te, mL.n
lron bala för'bjöd mej det. Den endir
utviitjen t.yclites vara :r11 snabbt väx:r
srrg stor och scditn ta henne lrnn hogl<i11,

Jag började grlita, rnen tyst. Pappår sa ingenting. Han tände sin pipa
utan att se påi oss. Jag visste- att han
var arg. Och ändå v:rr allting s:r

droppe hvar.

be-

En kväll nåir: han val alldeles sät'motbjudande och bara ialade
rred henne utan att ägna mej den

"Nlammal" r'opade jag.
"Ga genast och lej.gg dcj i din cgen

när jag sagt till
att det verr onödigt med tvii
sängal för vi liunde ju sova hela natten i hennes .säng sh hade hon svat'at att det var hälsosammale nted
var sin säng. Och nu kom den diir
liarlen, denna främn-rande männislia.
och sov hela natten i hennes säng
utan att det ringaste tänka pii vad
som var häIsosamtl Han steg upp. lu[':ade te och gav mamma en liopp.
Jag fich inget.
"Mamma", r:opade jag. "jag vill
också ha en liopp te!"
"Ja, barn", suckade hon. "du lian
dricka ur mitt fat."
Jag ville inte driclia ur hcnnes fat.
Jag ville bli behandlad som en lil<aberättigad i mitt eget hem och ha en
kopp för mei själv. Alltsåi dracl< jag
ur hennes kopp och lämnade inte en

i'a. Jag kunde inte {rjr mitt liv

plripa varför' mamma tycl<te så n'r"vcliet om honom. På :r11:r s:itt val han
inin,dre tilldragande än jag. Ofta anr":inde han fula ord och det hände arr
l.an sörplade när han dracl< sitt te.
Jrtt slag trodde jag att hennes l<är'lel< till honom berodde på att hon
intres:;erade se.i för' tidninp-,ar. A11tsa
tiinlrtc jzrg också ut nyheter och låtrrade :rtt jag 1äste dem ur tidningen
lör henne. lMen det gjorde inget vidale intrycl< pä henne. Jag stoppade

tt on-l.

är'?

FeInl"

säng,

Från och med den dagen vai' livet

e1t rent helvete. Papp:r och jag umi;icrks lrallt, och hövlig;t, med valand-

trdningcr-r och skralrade hijet.

"Ja", s:l jag föralitfullt. "och bai'n
sliir vi oclisii ha."
"Vet dr-r. Lalry". sa matrlna. "l<anslie har vi ett gansl<a snai.t. och dii

hirr du cn lel<kirmlat."
Och plötsligt var- det där -- octi
lran iillra för'sta början kunde jaS
inte tycka om det. E'rt besvärligt
l-.'arn sont tog allas uppmärksamhet

"Det är bara den lille". sa hon
lugnande. "Ser du, Lan'y, nu rnåste
du lägga dej i din egen säng igen!"
När hon ville bära n-rej sl<re}( jag
och sparkade. Pappa grälade: "Den

f

ör'dön-rda ungen I Han sover väl

zrldrig?"
"Det är' bara en vana han futt. l<ät'irs1c". sa hon.
"D:r är' det på tiden att han slutar'

upp med det !" sa pappa och säg pä
oss med ilskna svarta ögon. Jag gjor'-

i ansprål<. Mamma uppträdde mycaldlig när'

l,:et dårai<tigt. Hon märlite

babyn bara spelade te:lter.. Och sont
leir-kamrat var han natut'ligtvis fulls.iij.ndigt hopplös.

lVu hette det inte längle: "Väcl<
inte pappal" utan "Väck inte tille-

b:or I"
Nåil pappa en hväll horn hem ft'årr
s:t

t :rrbete lekte jag iärnvägstäg

i

lrri.dgiilden. Jag vände mej inle or-n.
,lag sil bara högt Iöi' me.i siälv:

"Stryk ska han ha !" skrel< pappar.
"Det ska du ha sjäiv, själv, sjä).v!"
slirel< jag alideles förtvivlad.
Då förlorade han tåIamodet och
slog nrej. Inte hårt - men det up-

"Kommer deL cn 1i11 sån där iiii'dömd unge i huset, dii går jag n-rin
vägl" Jag böjde mcj ner och tänkte
att nu vankas det en örfil. Men Lran
-.-,tod stilla en iång stund och szr
ingenting, och sedan gick han in i
huset. Fr:in det ögonblicket rzeri<ade
clet som om pappa och jag förstoj
r,arandra bättre.
1\{amma var nämligen för'färlie
med aIIt sitt pyssel liring den lilie.
Till och med vid måltiderna steg hon
r,rpp {r'ån bordet. liikade i liliebrors
sä.ng, log mot honom sorn om hon
inte var riktigt l<loli och bad pappa
att han ocl<så shulle homma och titta. Pappa tittade osäkert Lrpp som onl
han inle riktigt begrep vad livinnan
ville. När han beklag:rde sej övel att
babyn sl<reh hela naiten ]rlev malrr-

i vårt hem och i marmmas säng gjor:de mej {ullkomligt förrycl<t. Han såg

annat än när det var nägot fel rr-red
honom. Det visade hur dåralitig hon
';ar'. för' det fattades inte babyn nii-

de mej lös, sprang borl i ett hrjln

och började gallskrika.

"H:ill mun, din odåga!" ropade

pappa. Nu var han ril<tigt arg.

Så hade ingen någonsin talat till
mej. Att bara tänka sej att jag betr
för honom och så var han i verl<ligheten min värsta fiende!
"Häll du själv mun! skrek jag.
"Vad för något?" ropade pappa

ot'h hoppade ur sängen.
"Michael", ropade mamma, "jat
ber dej ! Balnet har inte vant sej vid

dej än."

penbart orättfärdiga i att bli slagen
av en främmande solrl smugit sej rn

ma arg och sa att han aldrig

gråit

Filnn:

Sant ar
livet

.c

.

n ()il 1r'zillas i luncht'utnrnet blar-rd
L) g:tutlartclc brickor och säkrit
l.ompis:tt' t'espclitivc fnissig:t väninnor sonr clom n-rl\ste hiilla maslien lti'"

llln åil cn hygglig liille' ritttre sorn
-,'ill liomuru ctI Lrinnhtrl hcjgt'e upi]
iin latt'san s;onl linallar iväg nled unt<:;rblt;<cn till jzir'nv:igen vat'je nlol'!lon
rrch inte cll'iitrlnlel låingle åin ati Iii
1:i:is:r. ett solo pa jtirnviigsnänncns
lir'liga lionset'1.
I{on ä.r' t'tt1'clict lllorld och dt'ijtlnlcl'
om stot'l liyll<br'öllop i vitt och mas:loi' ilv t.yllslöia. med:tn hon l<nattlaL'
iviig ton'a :tffät'sbrev. Dt'ömnlar som
ivt'igt undelblåses av en mamma med

anrbitioner f ör dotterns r'äkning.
P:rppan? T:tiats det tyst om - Iöi'-

modligen en slalvet'.
S:i rör de sig - utiit obet'örda och
cmedvetn:l ont v:rt'andr':ts existens -

i

"Att iilska

den en.clelska

blir allt snävale. Råk:rr

ha sattrtnit v:ig,, råkar vilja se sanlmn Iilm. Efter de vanliga turerna i
gi)jandet komner de flatn till den
punkt dii-r' de är medvetna om att dc

gonting, han gjolde sej bala 1ill. I)ä
\åu' pal:ila bet-v-dligt hlokale - även
on-i han intc r,'ttl' 'u'aclict'. Flntl gcnrltn-

vill och att de är väldiet ocrfarna. Pä
zrpoteliet ltili:tr han expcdiet'as av ett
l;vinnligt bitr'äde och det blir tandlila-m istiillet Iöt"gummi. Och sii blir

i cirhlar

son-r

s,liiidade utan vidare babYn.

Och cn n:ttt valinade jag och liändc i'railot t'at'nrt bledvid mej i sängcn. J:rg fici< h.itiltklappning av gläcije fiil jag tlodde det var marrma.
Tlå irör'dc- jag fr-än t'ummet blcdvid
hur babyn i:imrade sej ocl-r htrt' mam-

nlå) r'isliade: "Jtt. ja. ia. rnin lilla
ung,e"

!

Det vat' alltsii inle hon. Utan r;ap-

Han Iåg bledvid mej, andacies
högt och var kiat'val'-en' Tydlig;en
var han ras:rnd-e. Sa snråningom bev.r'ep j:-rg 'u'arlöt'. Nu var- det hans tui'.
Förist hacle han jagat bort mej från
den stot'a sängetr r-rch nu 'n'al han
sja.lv boi'tjagad. M:rmma blydde sej
inte ot-t't nirgot annat än den äcii)iga
bab)'n. och paPPa och jag var de som
f icli lid:r för det. Med tnina sex år
rrril' .i:'.g red:ln generös. Hämndkänslor liig inte Liil mej. Alltså stnel<te
p,:r.

jag honorn sakta och sa sonl mamma:

''J:r. ja. ja. PaPPa!"
FIan var inte precis taclisam. "Vad

nu då?" t'opacle han skalpt. "Är' du

oclis:i valien?"
"F'år jag; ligger På din aI'm". b:rd
jiip.. Och han drog mej in i sin l:rmn
s:i gott ha.n liunde. llan var ingel

annat :in ben och muskler. tnannen.
rnen arlltid var det bättre än ingenting.

TilI julerr, :-rnsträngde han sej välriigt och liöpte mci ett fantastiskt
clektlisi<t tåg.

sa" spelas at'tx7 nykomlin.c1ar

JiImen
"Den
inotn engelsk {iln"t: June RitcLtie csch AIan I|ates. Filmen belönades med
1952.
i
Berlin
xid
biista
som
lilmlesti.-alen
björnen"
.film
iUllenc

De tt;ä unqclomnrny

det

bat'r-r

och snabbvigscl.

Är dct litilleli? trtt slags liiilleli clcl iir lijt't'esten oclisil origin:rltiteln
pii den engelslia lilrnen Att älslia s:i.
trtt mycket vanligt slags härleli tili
och rrcd. Man liiinner igen det tnesta"
det åir s:int som vi dergiigen ser run'.
ornlit'ing oss. Dct stora liontolet diii'
Ilickolna plick fern slänger' överdlet-

!,et övcr masilinerna och rlisåll' ti'tl

bu:;sen. Filmafesten med chelen son-i
lotsar' {t'am frun i u,'ienet'vals med
Slammalfattning och hui'tigt uppma-

naL "sina pojkar" att roa sig,. Villia
srmi'Ler ut iör' ait få något stalkat'e ain
l.iisl<. Husmödlau'nas sanltal om priser
och sjulidorlaf vicl n-rjöilibussen pi
n-rol'ron. Grabbarna soln ryliel ihop

och slass om gud vet vad.
Lika litet sonr det i velkligheten
tar slut i och med att bludgummen
bär bruden övei' tröslieln till de'L nya
hemmet. lilia litet tonar denna film
r-rt i någon haPPY end. Föi'sl och
Irämst finns det inget e$et hem att
flytta in i efter den n-rycket l<ort:r

br'öllopsresan ti1l en höstligt
badolt.

öde

Dei, unga paret flYttar alltsåi hem
till malnma. Hennes mamma med
Ialska antil<möbler och bestämda
principer orn att torka fötterna och
inte röka i sängkammarn. Och ingen
dörrnycl<el tilt den äkta mannen.
Bäddat firl konflikt.
trf tcl ett n-rissf all bralial' det löst.
Dct stat'kaste motivet är ju borta.
Iv'lan-rtna och dotter gaddar ihop sig
Iijl att bibringa den unge mannen

sina not'mer'. En l<arl slia kunna Iöt'sör'ja frun så att hon inte "behövei"'
g:i ut r-rch albeta. trkonomin blir däi'efter. trn kappa med skinnkrage blir
den tändande gnistan. Han går Pubrr-rnd och kommer hem och sPYr P:l
linaste mattan, Packal väskan och
si.iclict'

till systern 1ör att få tröst

och

stöd.

FIur slia det gä? Ska del bli skils-

eller har de en chans att lära
motpat'ten? Anpassa sig
lörståi
sig
nra-ss:t
aI

ltså.

I dcn här' Iilrnen gcs ingct svat"
l)et aniyds alt <iet liansl<e kan gä eftersom de vili försölia igen och hitt:ri' en liten last mycket ruffig 1ägenhct, men ändock egen. Det viktigaste är' i aila faII att man efter denna film börjar fundera. Mänga sliulle
sii.kelt behöva se den för att 1å ett
Lrerspektiv på sina egna problem.
Egentligen borde den tas upp på sl<olschemat.
D!aud
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Ouppfylld,a
drömmar
f usan och -taster Mary Carlol l'ymr-,fde upp på vinden i det gamla huset vid kullen där Susan lekt

som

barn och faster Mary och farbror Pat
Carrol tillbringat så gott som hela
sitt liv. Pat var död sedan flera år.
Nu hade läkarna sagt faster Mary
att hon bara hade kort tid kvar att
leva. Hon hade sålt huset och skulle
flytla till sin födelsestad Iör att vänta pa slutet.
Susan, arton år' och just växt ur
skolan, häpnade över hur mycket salier två människor kunde samla ihop
och gömma på, till och med så lugna
och stadgade människor som Carrols.
Trasiga leksaker efter lille Peter
som dog när han var sju år, bleknade dockor', en gång Marjorie Deans
glädje. Inte heller hon blev så gammal.

Livet är' sorgligt, tänhte Susan med
ungdomens för'måga att snabbt bli
färdig med livets skuggsidor. Mcn
farbror Pats och faster Marys liv hade varit lyckligt och meningsfullt.
Han hade levt en småstadsadvokats
lugna, händelselösa liv och hon hade
levat trygg i den lantliga omgivningen. Men allt detta vär'delösa kram
som de släpat samman.. .
"O, titta här!" skrattade lant Mary. Ännu hade hon kvar sitt val'rrla,

Ilickaktiga skratt. "Jag trodde han
brännt det för Iänge sedan."
Susan hade redan varit tvungen att
titta på dussintals ting och lyssna
till deras historia. Men hon såg i alla
fall upp när faster Mary lyfte upp
ett stort långsträckt paket som var
inslaget i tjockt brunt papper och
försett med en fyrkantig bleknad
etikett.

"Det var Pats roman." Faster N{ary
blåste bort dammet och nös kraftigt.
"Ilan var så stolt över den. Han
tänkte alltid att l-ran sliulle skriva en

roman många människor tänl<ei
det - och det tragiska är att många
också gör' det. Skriver en

menar'

tro.-

"Pat arbetade på den medan han
väntade på hlientel som inte hunde
passa tiden. Han sade att han måste
håIlar sin sekreterare sysselsatt. Jag
ska aldrig glömma vilka extravaganta saker han skulle använda honoraret till. En nerzpäls och en Rolls
20

Royce ville han köpa åt mig och

Paris skulle vi l'esa
"Och aldrig -?"

till

-"

"I retur från tjugosex

förlag." Faster Mary skrattade så hon fick tårar
i ögonen och allt det damm som på
nytt virvlade upp tvang henne att

åter nysa. "Efter varje nej blev han
mer och mer rasande. Många gånger
har jag tänkt att hans försäljningssystem inte var det ril<tiga. Han bör'-

jade med en för'läggare vars namn
började n-red A - och så fortsatte han
genom hela alfabetet. 'Mary', sade
han,, 'när' jag kommer till Z ger jag
upp'."

"Och

-?"

i ett bibliotel<, hon
böcker och var fascinerad

Susan at'betade

älskade
av allt som hade med deras tillkomst

att gör'a.
"O, han kom till Z, var lugn föL'
det. När boken kom tillbaka frän Zpersonen... vänta ett slag... vad
var det han hette. . . här är han men
med de här glasögonen kan jag inte
Iäsa namnet. Ack ja, ZagermannCashmann. Det var den gången ett
av de största bokförlagen, och det
högfärdigaste också. När manuskriptet alltså kom tillbaka blev Pat verkligen rasande. Jag minns att jag var
i trädgården när Pat kom hem på
kväIlen och fann sin 'Ouppfyllda
drömmar' på trädgårdsbordet. Pat
utstötte ett skri, tog paketet och kastade det genom vindsfönstret, det
stora där borta. Annie, vårt hembiträde, måste lägga ner det i kistan
- och här ligger det sedan mer än
Iemton år. Stackars Pat. Han vat'
också en stor berättare

-

man lyss-

nade som trollbunden till honom.
Men han visste ingenting om de bekymmer man råkar ut för om man

slirivcr ner sina berättelser. Han var
en sl<icklig advol<at och vi var lyck1iga. Nerzpälsen, Rolls Roycen och
parislesan saknade vi aldrig. Kasta
paketet i spisen, Susanl"

"Kan jag -" sade Susan tveksamt,
"det är en vacker titel, faster Mary.
Kan jag inte få läsa den?"
"Vad ska det tjäna till? Men om
du så gärna vill så. Jag varnar dej

emellertid, det är inte den slags ronaner som man läser i dag. Den är
full av romantik. Ja, du för.står _

{ör'rymd prinsessa,

Straussvalser.

mänsken och rosor..
"Jag vill verkligen läsa den.,'
"Ja, göl' det då, kär'a barn. Nu gar

jag ner och lagar te åt

oss.,'

Susan klippte av snör.et och an_
tzände kistan som bor.d när hon vecli_
Iade upp manuskriptet. Hennes hjär._
ta klappade en aning snabbare av
spänning, men det tycktes stå full_

liomligt stilla när hon läste brevet

som låg överst.
"Högt ärade Mr. Carrol, vi är över.tygade om att vi kan ta in Er roman
'Ouppfyllda drömmar' i vårt förlags-

program. Vi sänder manuskriptet
tillbaka och ber Er omredigera ett
par kapitel som vi strukit för. Samtidigt ber vi Er att återsända det inom tio dagar, eftersom vi önskar ta_
ga med romanen i vårt höstprogram.
FIögaktningsfullt. A. ZagermannCashmann."

Nu var brevet gulnat. ZagermannCashmann hade gått bort och pa-

trick Carrol vilade på kyrkogården
däruppe på kullen. ..

"Ouppfyllda dr'ömmrir"', sade Susan stilla och en djup solgsenhet bemäktigade sig henne, så som det

ibland kan hända även helt

tnänniskor.

unga

Louis A. Cunningham

Ncir seklet var ungt och
"
br Ltd"
till
kladdes
r
anen
ulq
i
Uid
tt

selielskiftet t,ar det inte bruhY iigt i albetarl<relsar med julklappar i paket och särskilt inte lackade.
Det var först med JennY Nyströmspropagandan det införlivades i
svenslia hem tillsammans med jultomten i röd luva och genom vYkort
och bei'ättelser i juI- och barntidningar'. N{ånga minns nog de eggan-

dc beriittelserna om lacket

som

svepte ul lrån pappas och mammas
rum och barnen sonl smög omkring
och liil<ade i nychelhålen Iör att lura
ut vad de skuile få i iulhlaPP'
I ett arbetat'kvat'ter existerade in1c pappas och mammas I'um. Famil-

jen hade på sin höjd ett rum och
lirik med inneboende i rummet och
sjäiva levde de hopgyttrade i köket'
En tid före jul brukade föräldrarna
elädja till exempel äldsta dottern
med löftet att få en ny söndagskiänning till jul och hennes urväxta omändrad åt den näst äldsta' Hon satte
ofta på sig den nYa klänningen På
julafton men lika ofta hängdes den
in i gardeloben tills någon av de
stora julfesterna gick av stapeln nägon gång mellan annandagen och
tjugondagknut.

*
Dct var sjulikassc-rrna och landsliapsföreningarna som anordnade
offentliga fester antingen i egna iolialer eller på Runan vid Brunke-
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w
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Den kommunala julgranen hör
Iiksom höghusen till en senarc

tids tradition

.

"

bergstorg, Reisen vid SkePPsbron,
Pelikan vid Slussen eller EW På Regeringsgatan i hörnet av David bagafes $ata, en lokal som i våra dagar är känd under namnet Nalen'
Där ståtade en gran som räckte
ända upp i taket och vars make man
aldrig sett och som totalt tog andan

"*
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i bakgrunden förflöt artiketförfattarinnans barndom. Hu'set stdr
inte liingre kuar, i d,ag Ligger bL a. biografen Ritz iust diir. Må.nga au
udra stotcfuholmska ltisare kiinner siikert igen sig htir - t. u. ligger huset
Kun.clsgolan, T!), diiT udyt förbund. och udr tidning hade sina lokaler i
nagra dr lram tiII hösten 1958. Det iir alltså' korsningen mellan Kun'gsgatan och Kungsholmsgatan ui ser pir. detta foto från omkring 1909.
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huset

anlitade samma musikkår som första

maj gick i täten för tYPograferna
och han som slog bastrumman bodde i vårat hus, så hemkänslan infann
sig redan vid ingången. Man dansade
runt granen flera varv för att till
stut i en slingrande långdans nä ända ut i schweizeriet, där frölien
Forssman stod innanför disken och
småmyste. Och när man sprang tillbaka in i danssalen slog det aldrig
fel att inte en unge På sladden halhade på det bonade golvet och fick
en bula i pannan som varacle intili
påska som det heter i julvisan.

*

ffi.ffi
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ur barn som aldrig ägt en gran. Marr
dansade i ring till en musikkår.
"Ljusets bröder", som var en orden,

Julgransplundringarna i hemmen
fick, genom dessa storstilade offentliga fester, med Påsar som bars in
i stora klädkorgar och med bondliomiker som uppträdde och vackra damer som siöng solo, en annan form
än tidigare. Alla ville ha iulgran hur
trångt det än var hemma och de som
hade så stäIlt att de kunCe drog iväg
ut på julaftons lörmiddag ocir köpte
en gran, som de själva yxade tiil en
fot åt i vedbon. Man lade två Plankbitar i kors och borrade ett hål lagom stort för att granstammen skulIe passa i och så sattes klotsal' Pä
den översta brädans undersida sii
granen stod säkert. Sen gick det som
en dans att klä den med PrYdnader
som barnen gjort själva.
Man klädde dem olika beroende Pä

vilken iandsända föräldrarna stammade ifrån. men lika ofta efter Iri
fantasi och egna påhitt. Redan längl'
före jul började barnen springa omkring i de affärer som använde kttlört silkespapper att slå in varolna i;
färghandeln, parfymaffärerna, apoteket och andra och tigga några arli
här och några där. Kunde man spara pengar så gick de i första hand
till inköp av glansPapper i färger
sorrr man gjorde girlanger av, små

runda ringar hopklistrade med vetemjöl och vatten, eller också till flätade kor:gar i tvä färger i hjärtform
som man lade något i som tYngde
en smula.
Det var också brukligt att nair
l<lädde granen till "brud". Det gick
så till, att man av tunt silkespapper
klippte långa smala remsor i olil<a
färger och skarvade så att de räclite
a.nda ned till golvet. Man skrynklade
dem lätt så det såg luftigare ut, fäste
arndarna upptill vid toppen och lät
remsorna faiia i mjuka slingor som
en slöja på en brud i virvlande brud21

r,'als. Det tjusande intrychet förhöjcles av ljusen i alla färger. En del
smyckade granen spartanskt med endast vita ljus och röda äpp1en i ljuslirokcn för balansens sl<ull. Moderlyclierna i granklädsein kom slag i
slag n:ir tysl<arna började översvämnra oss med glaskulor i alla möjliga

I:irger bemålade med vita krumelu-

rei, muffar, tu-mvantar. kulor i rader och en och en, stjärnor och till
slut ett slags spiror att kränga över'
ioppen. Man klippte också "galler"
och l-rängde i vägol pa de yttersl"a
grenlopparna.

S;i liom plundlingalna i hemmen.
Vanligtvis hade granen halt sin plats
i ett hör'n eller mot en viigg och f:itl
lild.der mesl pli h'antsid:rn och någon

cnslalia glittlande sal< inä1 väggeir.
men pii plundlingsdagen flyttades

den I.r'an'r n-rilt pä golvet för' att man
:rliulle hunner dzrnsa omkling den och
clii måste försths lilädseln ändras en
:rmula. Man började lesten rned att
harnd i hand gå runt och sjunga juisä.nger tills Ijusen brunnit ut, varefter all stassen plockades av. Det som

I dafl åker juLgranen

of

inte

liunc.le ätas lades undan till nästa jul men resten fördelades i påsar
tillsammans rned en bulla eller en
sl<iva vetebr'öd. Allt åts med smak
a-ven om det var dekorerat med litet
av stearinet. Del bara satte piff pjr
det hela, tyci<te man.
Alla barnen sprang ner med grarnen och höll i den om de så bara
Iick tag i en liten kvist. Under glada
tjut och hurrarop utan all ordning
lcastades den i en driva på gården.
-Qå

lämnades den gamla vännen, näs-

tan avbarrad, med stearin på grcnarna och ett och annat glitter kvar'
i barren.
S*'nale tidels baln brukar sjunga:
Nu är glada julcn siut, siut slut!
Julegranen bäres r,rt, ut, ut!
Men till nästa jul igen,
kommer du vår gamle vän
Det är bara roligt
Gt'anen slängs nulnera ner p:i gatan från balkongerna, man äter glass
iförd granna pappershattar som köpts
pä Epa eller Tempo, äter så mycket
frukt man orkar. Och uppe i tioårsI

I

tast fran balltongen riitt ner pä oatan eltcr
tiII nader igen för en

'plundringert. Vilket inle hindrar att den tas

ringdans

i det fria.

äldern begär man att piuncllingcr-r
ska vara föräidrafri ..
Men vid sekelskiftet vai' julgr':rn:;1.r)undringen en famil.iefest och dii
granen lioinmit ned på gården bör'jadc man med dansleliar som Räven
raskar över isem, Udclen står och sover och höjdpunkten var Ryska posten, en lek sonr gav en lvsrringal av
salighet om man ficli g:i ul i f:l-stun
och hämta sitt brev med sä och sa
många frimärken på av den pojiic
man svärmade för'. Man bjöCs påi
s;aft och vatten eilel liaffe o:i-r bul.

I

ar.

När apelsinei'n:r bi)r'jadc b1i plrpu!iöptes ci-r cilcl ctt p:rl siidana.
delades upp i lilyftor en :it v:n'.jc

J:i.rer

bat'n, och ett tefarl med str'ösoclir:r'
stä.lldes l lam att dopptr den sut'u
l:ic:liei'hcten i. trIter hand sont prisel
gljorde det möjligt och Ioldringalnu
r;ieg blev det apclsrnslihl. Apelsincn

:;linrs d:i i srr-räbit:u' och bcstriiddc:;
med hackade nötter eller l<r'alimanClar och man lick äta pä lat rned slieC.

Nästa etapp var att salten sel'verades mot slutet av festen och iill en
ostsmörgås, och slogs del rilitigt pa
stort fick man ocliså en srnörgiis ntel

t'tikt hästkött

det liallades föi

Pling,-pling. Men dåi var det

oclis;.r

cn i'ilitrgt slilig plundring förstås!
Ftrarnstern

Liolka
,|roItTs. /rItA1v slI). 12
godhet. Men just dri ho:;1adc Kusr.rrii

Ivanorriti retfuilt och gcnetst frils'u'ann
cien äkta Ljolka igen under sin hatt.

"Tacli så mycket", läspade

hon,

"men gör'inget besvär för min skull".
"Ni har förstås slälitingar eller behanta hd-r'?" fråigade l(usmar Ivano-

vitj och tog därmed tillbaliar invitationen till middag.
Inom Ljo)lra steg vleden. Alltsri
inte ens det hade Nihita sagt dem!
Inget ord om att det val honom hon
lrommit tilMatten
prcssade ihcp
hennes huvud som ctt glödandc tunnband. Till all oiycka hade brättet
rutschat ner ijver' ögonen och när hon
lörsl<r'åicl<t drog efter andan märl<Lc
hon aLt hennes flotla l<io1 g.lidit up;o
sä att linäna i de spindelvävslunn:r
strumporna som hon också köpt i
dag syntes, och att Kusrna Il'anovitj
högst ogillande betral<tade dess:r
knän. I(jolen var snäv och Ljolka
skulle behövt stiga upp för all dr:i

ner den, men hon satt sorn förlamad,

fullständigt rådlös. Djupt inom henne l<okade en vrede som hade l.;unnat rädda henne om hon bara låtii

den l<omma till utbrott.
"Natulligtvis, jag hai' bel;anta htir
som jag tag,it in hos" sade hon lilisom i förbigiiende. "Hyggligt folii.
Frun lagar också min mat. Och ar'bete i mitt yrke finncr jag alldeles

säkert.''
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"Jag har vuxit uPP På gatan, har
sjungit på marknaderna för Pengar
men om allmosor tiggde jag aldrig
den gången och gör det inte heller

För att bispringa henne frågade
Nikitas mor om det var ett bra Yrke
att arbeta som stenProvssamlare.
"Det klarar man i en handvändning" menade l{usma Ivanovitj."
"Mer än en månad behöver ingen gå
i lära för det Yrket, eller hur?"
Ljolka hade just fattat en smula
mod, beredd att berätta om sitt arbete när denna stöt hom. Naturligtvis, att lära sig till stenprovssanllare
är lätt. Det gör många men bara ett
fåtal kommer någonstans i detta yrke. Här är inte vetandet utslagsgivande, det är noggrannheten och
kärleken till saken som är avgörande. Men varför shulle hon berätta
det för dessa lil<giltiga människor?
Dii höll Nikita inte ut längre.
"Liolka var den bästa stenProvssamlaren i hela expeditionen, bort'arIagen slogs om henne . . ."
Genast naglade Kusma Iv:lnovitj
fast honom tned sin hånfulla blick
och Nilrita satt äter stum.
"Dä sl<ulle ni egentligen ha stannat där", sade Kusma Ivanovitj.
"Sitt yrl<e sl<:r man inte avlägsna sig
ilriin. . . Och beträffande kulturcentrum. nat ja, också där finns det

i dag!"
Det sade Liolka stilla och eftertryckligt, med ohöljt hat.
Och innan de båda gamla begriPit
vad som hänt var hon ute ur huset
och på väg mot trädgårdgrinden.
Nihita rusade efter henne.
Som förstenade stod de gamla i

dörren och såg hur Nikita raskt
sprang efter och försökte hålla henne kvar. De såg hur Ljolka med hatten som hon ännu höll i handen
drämde till Nikita över öronen en
gång, två gånger, tre gånger ja fyra
vänster om och höger om. Sedan
-gick
hon.
Nihita stod blickstilla, sedan traskade han efter henne, utan överrock
och utan mössa, så som han sPrungit
ut ur huset.

Ett iulklappstips
Detto ör tönkt som ett julkloppstips för
den som hor tid ott löggo ner nögro
timmors orbete på sånt hör. Det enklo
korsstygnsbroderiet, som ploceros i toblettens eno hörn och sys i en endo
förg, l<röver inte mycket orbete. Det ör
hålsömmen som tor mest tid, men den
betyder mycket för utseendet, Moterio-

ungdomar som bara är ute efter dans
och drycl<jom. . . I{u1tur förvärvar
man sig genom arbete."

let ör linne, i det hör follet vitt, men
mon kon ju också tönko sej nögon

Skulle det oclisä vara en ansPel-

ning?

postellförg mot vilken broderiet gör

de Ljoli<a hjäIPlöst.

vocl<ert

"Jag vill ju gärna 1ära mig". visl<a-

"Det :it' ril<tigt". instämde Kusma
Ivanovitj tou't. "Sa 1änge man ingen
bildning har är man ännu ingen rihtie måj-nniska. Natur'ligtvis. tidigare

sej

i vitt eller svoi't

kunde en arbetarc inte få naigon
bildning. men nu är det b:rt'a lat-

hu-ndar och dagdr-ivare som inte sk:rf1;rr sig det. Där har ni verl<Iig.en fattat en god föresats."
FIan hade alls inte sagt något ont,
ier han hade ti1l och med håillit med

hennc. och ändå hade hans ord

en

undermening som Ljoll<a genast Iöt'stod: de var ännu alls inga männislior. hade ingen rätt att ta ett sål tlvgi)r:ande steg, för'st måste de lär:r sig
n:rgot rilr-f ig1. d:rgdrivarn:r. vreden
som liol<ade inotn henne steg allt.
högre, men den gäIlde inte den gamJe utan Niliita. Varl'ör hade han tagit henne med sig hit om han inte

virgade säga: "Det är min hustt:u,

komma vad l<omma vill så hålleru'i
samman. . ."

"I]rsähta att jag stört". sade Ljoll<a

och leste sig. "Det är tid att jag
man väntar Pii n-rig därhemma."

gatr'.

Kusma Ivanovitj reste sig oclis:i.
henne inte tlllbalia utan sträcl<te fram handen till avslied. Nikita

hö11

var blodr'öd i ansilitet. Hans mor som
stod meilan sin man och flickan
stammade förlägen:

"Men. . varför det. . . vi har ju
ännu inte blivit riktigt bekanta med
varandra . . ."
Hur solbränd Ljolha än val hunde
rnan ändå se hur hon Plötsligt blev
blek. I tygellös vrede rev hon av sig
hatten som trYckte henne, med ett

språng var hon ute i tamburen och

kastade l<appan över axlarna för att
inle förlora någon tid med Påklädning.

"Men v:rd gör ni. . . vart ska ni"
stammade Nikitas mor'

..

.
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tills Teddy

vände ryggen åt henne,
och hoppsan - en kraftig puff från
hennes horn kastade Teddy med huvudet före rätt i den kladdiga högen
med utrunna färger. När Teddy reste
sej hade han hela ansiktet nersmetat

av färg.

Nar teddybiornen ville
bli målare
et var en gång en liten teddybjörn som kort och gott kallades
Teddy.
En dag beslöt Teddy att han skulle
bli målare. Saken var den att en stor
utstäIlning skulle äga rum på den ort

där Teddy bodde och den som gjorde den allra vackraste och originellaste målningen skulle belönas med
en hederspokal. Och denna pokal

ville Teddy vinna.
Det första han gjorde var att skaffa sig kIäder som passade till en riktig konstnär. På huvudet satte han
en stor vidbrättad slokhatt och om
halsen knöt han en flott svart halsduk. Så tog han med sig staffli, färgtuber och penslar och gick till hagen
där kossan Bella och geten Mira gicl<
och betade. För det var Bella han
tänkte måla.
"Bella", sa Teddy, "kom här så jag

får måla dej. Ditt porträtt kommer
att bli så vackert så det får en hedersplats på konstutställningen."
Tålmodigt stäIlde sig Bella framför Teddy och betade. Gräset var ju
Iika gott här som på annat håll. Och
Teddy började sitt arbete.
Han gjorde som han sett andra
målare göra. Allt emellanåt sträckte
han ut armen med penseln så IångL
han förmådde, blundade med ena
ögat och mätte storleken och dimensionerna. Bella hölt sej snällt stilia

och det var inte svårt för Teddy att
måla kossans ben, kropp och svans.
Svårare var det med huvudet. Det
gick väI an med hornen och öronen
och ögonen - men mulen var värre.
Den rörde sej ju hela tiden medan
Bella tuggade och idisslade på sitt
gräs. Ibland var mulen ända uppe

vid vänstra örat, ibland

det högra

"'id Det var
och ibland rakt framtill.
omöjligt för Teddy att åstadkomma
en ordentlig bild av Bellas mule.
"Sku1le du inte kunna sluta upp
bara ett litet tag med det eviga idisslandet?" bad han.
"Nej, det är omöjligt, be mej om
vad som helst men inte det. Har du
någonsin sett en ko som inte idisslar?"
I alla fail försökte Teddy fuilborda
porträttet. Resultatet blev därefter.

duken.

-^
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Bellas bild liknade mer ett grishuvud än en kossa.
"Nej, jag måste ge upp, det var
verkligen skada", sa Teddy och bör-

jade ursinnigt skrapa bort färgen
från duken igen.
Medan Teddy målade hade geten

I\Iira inte varit sysslolös. Livlig och
nyfiken som getter nu en gång är
hade hon l<ommit fram och börjat
nosa på färgerna och flaskorna som
låe kringströdda i gräset. Särskilt
hade hon fattat tycke för en flaska
med terpentin och en med sprit. Med
förtjusning sörplade hon i sej deras
innehåIl. De ovanliga dryckerna försatte henne i en övermodig stämning.
Hon började hoppa omkring som för-

ryckt och trampade därvid

sönder

färgtuberna som Iåg i gräset. Ät alla
sidor sprutades deras innehåIl ut, så
gräset blev både blått och rött och
gult och brunt.
"Stopp!" skrek Teddy. "Du förstör

ju

alltsammans!"

Mira tyckte inte om att bli förmanad. Elak som hon var väntade hon
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"Määh", sa Mira skrattande och
med en ny puff sände hon Teddy i
marken igen. Den här gången föIl
han med sitt färgdrypande ansikte
rätt på målarduken. Stöten var så
stark att hans ansikte avtrycktes mot

=L61'

När han rest sej upp igen tänkte
han gå till den närbelägna tjärnen
föi: att tvätta ansiktet rent. Men just
då kom den berömde målaren Lapa-

lett förbi.

"O, så utsökt, så underbart!"

sa

han.

"Vad då?" frågade Teddy förvånad.

"Ditt porträtt", sa

Lapaiett.

"A1drig någonsin har jag sett något
liknande. Lil<heten är förvånansvärd
och färgernas harmoni förlänar bilden en utomordentlig värme och rör-

Iighet. Det

är det mest fantastiska

konstverk jag någonsin sett."
"Men. . ." sa Teddy. "Määh!"

sa

geten. "Muuh", sa Bella.
När utstäilningen öppnades kom
l<onstnärer från hela världen för att

beundra Teddys självporträtt. Alla

Böcker:
{-

f

J
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För två år sedan kom bland julens
böcker en Stockholmsskildring från
1860-70-talen: av Per Anders Fogelström Mina drömmars stad. Läsarna - och vi var många - har med

otåIighet väntat på fortsättningen.
Nån sådan förespeglades visserligen

icke av författaren, men vi kände oss
nog i allmänhet övertygade om, att
han inte skulle nännas lämna oss i
okunnighet om hur det gick för Lotten och hennes barn, sen }Ienning,

familjeförsörjaren, dukat under för

sitt tunga arbete i hamnen, hur lille
August skulle klara sig i sin nYa
ställning som adoptivson i en förmögen borgarfamilj och hur det i
allmänhet skulle gestalta sig i denna krets av människor, som blivit
våra vänner.
Så kom den tidigt i höst, Barn av
sin stad, som omfattar tiden 1BB01900 och författaren ställer i utsikt
en serie, som skulle ge glimtar av liv

och utveckling i Stockholms stad under ett århundrade från 1860 räknat.
Det är mycket skrivet från denna tid,
men Fogelström rör sig bland ett befolkningsskikt, som varken efterläm-

nat gulnade brevbuntar eller prydligt präntade dagböcker och om vill<as dagliga liv de tryckta böckerna
länge var ganska förtegna.
Det är ur olika slag av protokoll,

ur stadsläkarnas rapporter, småskrifter och sparsamma tidningsnotiser,
som bakgrunden måste tas

till

skild-

ringar av detta slag, om man söker

verkiigheten. Författarens våning
"lär vara förvandlad tiIl ett komplett
stadsarkiv", skriver också en recensent.

Ändå är denna djupt

ingående

stockholmsskildring varken sorglig

eller tråkig. Det finns ungdom

och

friskhet hos de båda unga par, som
finner varandra i "Mina drömmars
stad". Skildringen av hur de äntligen
finner en liten stuga uppe i Vita
bergen, där de kan bygga eget bo i
var sitt av de två rummen har något
av ljus och renhet som man inte
glömmer.

Lilla Emilie - i
kryper var morgon upp ur den
bädd hon delar med sin syster för att
i god tid bli färdig till kl. fem. Arnästa generation

betet på tvålfabriken börjar sex och
den långa vägen från Nytorget uppe
på Söder till fabriken bortom Adolf
Fredriks kyrka tar sin timme att gå.
Sådan lyx som 10 öre till en spårvagn tillåter inte de tre kronor, som

utgör veckans avlöning. Var

verkligen endast några årtionden

det
se-

var hänryckta och Teddy tilldelades
hederspokalen för bästa djurmålmålning. Han fyllde pokaien till randen med äppelsaft, som Mira älskade
så högt, och räckte den åt geten.
"Varsågod, du elaka best", sa han.
"Det här har du faktiskt förtjänat."

dan arbetstiden var så orimligt lång
och förtjänsten så orimligt liten?
Men tolvåringen är pigg och glad.
IIon vet, att varje öre av hennes förtjänst behövs i hemmet och hon är
stolt över att kunna lämna den. Det
är bara ibland, när det arbetas på

övertid och hon inte kommer hem
förrän närmare elva, som hon känner det kusligt att gå de mörka ga-

torna. Men fabriken bjuder på kaffe.
innan övertiden börjar. Någon av-

löning för sådana extratimmar har
ju företaget "inte råd" att betala,
men kaffet är gott och bullarna så
många som hon orkar med.

Och den utveckling, som skall omliv och förhållanden, har redan börjat förberedas. Redan i den
första av böckerna nämns mäster

skapa

Palm, "den tokige skräddaren", som
dock endast unga brushuvuden och
en och annan underlig figur tar någon notis om. Men snart träder nya

män fram, börjar organisera och

samla de spridda grupperna. "IJndrande, småningom också beundrande såg arbetarna en ung man från
överklassen alltmer ta ledningen av
den nya rörelsen. Den ännu inte

trettioårige mannen med det stora
skägget och det stubbade håret hade

gett upp alla borgerliga möjligheter
till karriär och anslutit sig till socia-

listerna. Han flyttade redaktionen
för den tidning som Palm startat till
nr 10 vid Hötorget och satt som redaktör i ett rum ovanpå PauI U.

Bergströms nystartade manufakturaffär.
Det var i en tid, när mer än 40.000
svenskar årligen emigrerade och tu-

sentals gick arbetslösa, endast i
Stockholm, som den svenska arbe-

tarrörelsen startade.

Kortare arbetstid och dräglig Iön

hade det nya partiet satt som sina

mål. Och första maj demonstrerar

man.
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Vintersöndag
I'OR?S. FRÄN SID. ]3

vi kommer nog också fram med vår
lunk...
Jag börjar bli ganska trött, och
stannar gärna när Olgas rop når mig
att jag skall vänta. Stranden på

vänster sida närmar sig långsamt, det
lie,ger villor nere vid sjön, men därbal<om är det skog. Genom den ska

vi fara, säger pappa.Och sen bär det
utför igen på andra sidan.
Vad det är skönt och skuggigt i

skogen mellan de stora granarna efter det skinande vita därute på sjön!
Vi kommer fram till en lada full med

hö. Där sätter vi oss och pappa delar ut smörgåsar. Olga lägger sig på
rygg i höt och tuggar på sin smörgås. Jag sitter i dörröppningen med
pappa och hör på när han talar om
hur vackerl det är.

Ser du, här står en rönn, den
- mycket
har
bär, det brul<ar betyda
en snörik vinter . . . Det har säkert
varit en stuga här eftersom det växer
en rönn mitt ibland granarna. . . De
som bodde här har väl flyttat in till
sågverken nånstans i närheten för
att få bättre förtjänst . . . Eller de
har farit tiII Amerika. . . Det är nog
ganska längesen eftersom huset är
rivet och bara ladan kvar. Jaja, man
kan inte veta. . . Nu ska vi fara neråt
sundet, och då kan vi se tant Emmas
skolhus på andra sidan. Hon blir nog
förvånad när vi hommer tre man
h.ögt.

Jag måste skratta för att pappa
kallar Olga och mig för "man". Jag

säger det. Pappa småskrattar så att

det blir en liten solfjäder av rynkor
vid ögonen. - Så säger man på sjön!
Alleman på däck, heter det, om det
också skulle vara fruntimmer med.
Du må tro att din mamma var med
en gång när aIIe man kommenderades på däck
det var utanför Sydafrikas kust -- skutan hade sprungit
läck i stormen och alla måste stå vici
pumparna och rodret. Då gick mamma omkring med kaffe och mat till
oss karlar under många timmar innan vi tog oss in till Kapstaden. Ja,
det var innan du föddes, det, då
mamma följde med till sjöss. ..
Många historier från den tiden har
mamma berättat, men aldrig har jag

"Ätta timmars arbete - Ätta timmars vila
Ätta timmars fritid"
stod det på standaren. Ett fackförbund, bokbinderiarbetarnas, hade
avstått från att demonstrera, därför
att denna paroll föreföll dem för
utopisk.

Och del två

i den Fogelströmska

serien utrnynnar trots allt i ett ljust
ackord. Det är Emilie, nu en mogen
kvinna och stöttepelaren i sin familj,
som avslutar 1800-talets sista kvälI

med sin replik: "Vi kanske vågai'
hoppas på ett bättre liv för det nya

seklets barn."

Per Anders Fogelström: Mina drömmars stad, Bonniers förl. kr 22:50,
inb. 28: -, Barn av sin stad: kr.
22: 50,
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hört det här förr. Jag frågar mera

och pappa svarar - men så kommer
han ihåg att vi skall vidare. - Hur är
det med OIga? säger han och vänder

sig om. Där ligger Olga och sover i
höet! Hon har inte hört vad pappa
berättat! Men ikväll skall hon få hör'a
det av mig, när vi gått och lagt oss . .
.

*
Det var sant att vi såg skolhuset
p:i Strand när vi liom fram till sjön
på andra sidan udden. Men o, så
långt det var ditl Sundet var brett
och just här fanns inga skidspår.
Men pappa drog upp ett nytt spår

med sina breda skidor, och vi pulsade efter så gott vi kunde.

Äntligen var vi framme vid den
andra stranden, som hette Strand.
Det var det sågverk där vi bott när
jag föddes och Olga. Vi hade bott i
skolhuset, där tant Emma hade sin
småskola. Sen hade vi flyttat till

stan där pappa blev kapten på en ny
båt.

Vi stannar alla tre och stöder oss

på stavarna innan vi går upp på
land. Pappa pekar på det röda enplanshuset med en lång rad breda
vänliga fönster. - Där på norra ändan bodde vi, och på södra sidan

tant Emma. De tre stora fönstren i
mitten hör till skolsalen.
Det är bara en kort backe - och vi
står utanför tant Emmas farstukvist.
Ett ansikte rör sig innanför fönstret
och i nästa ögonblick står tant Emma själv ute på trappan och ropar:
främmande! Stig in, stig
-in!OSåvilket
stora flickorna har blivit! Hai
ni orkat åka skidor så långt!

Vi stäIler skidorna i snödrivan
utanför trappan och kliver in. De[
är varmt i köket och det luktar precis som förr, som om det nyss bakats pepparkakor - Häng av er härinne, det är för kallt i tamburen,
säger tant Emma och snor runt omkring oss och hjälper till. Hon har
blivit mycket rundare sen sist - men
hennes kurrande röst är precis lika
rar och vi känner oss genast som
hemma.

Tur att jag har eld i spisen, sä- tant
ger
Emma, och häl]er vatten i
kaffepannan, lyfter ett par järnringar av elden och sätter på kaffet.
Vi föses in i rummet, som är lika
fint och prydligt som förr, inte ett
dugg likt våra rum hemma. En liten

hård vändsoffa står vid ena väggen
med virkade antimakassar på ryggstödet, och en orgel mitt emot på

andra väggen. En koralbok står uppslagen och jag får väldig lust att försöka spela på orgeln. Framme vid
fönstret står en stor nerium på golvet, den har knoppar redan. På fönsterbrädet står en rad små krukor med
plantor och skott. Så här skulle jag
vilja ha det när jag blir stor, tänker

jag. Så ordentligt. Då puffar Olga
mig i sidan och visar mig på två
porträtt på en hög byrå. Det är mamma och pappa i runda små ramar på
var sin sida om en spegel.
Bakom ett draperi bredvid soffan
är dörren in till skolsaien, det minns
jag nog. - Ska vi kika in? säger jag
och öppnar dörren. Pappa har stannat i köket och pratar med tant Emma. Olga föIjer gärna med in i sko-

lan - men ryggar tillbaka och säger: - Usch, här kan man inte andas ! Och det är sant att det luktar
damm och krita och läder och gammalt skurgolv - men allt detta är
hemlandstoner för mig. Här har jag
suttit och lärt mig läsa och räkna och
sjunga sen jag var fem år... Innan
skolåIdern kom för mig hade vi flyttat till stan. Förtjust ser jag på kart-

stället en stor karta av Kanaans land.
Det liknar en gul kjolvåd med Genesarets sjö som ett blått nålfat bredvid. Olga får dra sig tillbaka bakom
draperiet, jag stannar. Där står den
stora skolorgeln. Jag försöker nyfi-

ket spela på den, men så glömmer jag
trampa, orgeln suckar och tystnar,
det går daligt. Och jag som så gärna
velat visa tant Emma att nu kan jag
spelal iVlen det är bara pä pianot,

det...
- Kaffet är färdigt ! ropar tant
Emma i dörren - och jag lämnar'
minnena och vi ägnar oss alla åt l<akfatet.

*
Vinterdagen är kort. Vi måste snart
tänka på hemfärd, säger pappa. Hitvägen tog längre tid än han beräknat. Han säger inte ett ord om att
Olga. . . Nu är också hon uppiggad
av kaffet och kakorna, och vi säger
adjö under tant Emmas beskärmelser
att det blev så kort, så alldeles för
kort.. . Vi lovar att komma igen, och
sätter i gång neråt sjön. Tant Emma
stär iänge på farstubron, varm i sitt
goda hull.
Första etappen över sundet går
skapligt, men i skogen på udden är
det nästan mörkt. Ute på fjärden är

det ijusare igen, men södra stads-

berget skymmer redan solen och snön
har svaga biå skuggor i skidspåren.

Vi knogar på, men snart börjar Olga
gnälla. Hon är så trött s å. Pappa
låter henne stå jämfota på skidorna
och hålla i hans stav, och så drar
han henne långa styciien. Vägen ti]l
stan är hemsl<t iång. Jag vågar inte
knysta om att ocl<så jag är trött,
pappa har nog med Olga.
Äntiigen är vi framme vid staclskajen, och nu säger Olga att hon vill
gå till fots, hon orliar inte dra På
si<idorna. Pappa Iåter också mig gå,
och tar själv våra sliidoi' på axeln.
Vi vandrar fasligt sakta uppför Gasverl;sgatan. l\är vi är nästan hemma
får: vi se mamma komma ut på traPpan och titta efter oss. Hon vinkar
och ropar. i{on har varit orolig, men
nu air iron glad . . .
Då börjar OIga gråta. TriL'arna rinner ur hennes stoia ögon uteftel näsan och hon jämrar sig sakta. Jag
clrar i hennes hand så gott iag kan
och mamma iiommc;: ända ut På gatan och möter oss. Fion tar Olgas andra hand och vi hjälPer henne den
sista biten fram tiil vår egen trappa.
il{amma kliir av Olga, som är blåbieli i ansilitet. - Det r'/ar nog för
rnyciiet Iör den här lilla staciiarn, säger rnainma ömt.
Jag får klä av mig själv. Men när
vi sittcr i våra sängar liommer mam-

nla in med var mjölk och skorPor
oss båda. Oiga slutar gråta - hon
tycker mer om \rarm mjöIk än iag. Det här hände innan doktorn sagt
att Olga hade hjärtfei. llon ficl< inte
anstränga sig, sa doktorn. Och när'
vi for p:r utfilrkter stannade hon hemma med rnamma, och hon var inte
det minsta avundsjul( På oss som
for. Men det dröjde många år innan
rri hd-lsade på hos tant trmma igen.
åt

Lösninq

till korsord nr 6

V

åra lustiga u.ngar

Prc"nun'rcr€r"ö

Det här hände en lördagskväl.l i
somras. Pappa, som är järnvägsman,
hade tjänstgöring, mamma som gnott

hela dagen t)'clite hon behövde

en

n)/pa {risk luft och "ro för ungar".
Den minsta, en två månaders baby,
".orr lrrsnt rnellanbarnen - 4 och 6
iåg redan i sina sängar och
år
mamma litade på sin l0-åriga flici<a,
kastade på sig kappan och gick en
^ubrrvt

tur. En stund senare kom pappa hem,
babyn gallskrek, de andra tre var

för

1963

!

Med detto nummer följer ett inbetolningskort för årsprenumerotion
pö Vi Kvinnor 1963, Prenumerotions-

priset ör oföröndrot 6 kronor för
helår.

Nör Ni nu öndå går till

posten

med julpoket eller för ott görc nödvöndigo inbetolningor - tog då med
inbetoiningskortet och betolo in de
6 kronornc, så får Ni tidningen helo
nösto ö r,

försvunna. Den förfärade fadern frå€r,aCe grannarna om någon sett vart
de tre andra barnen tagit vägen.
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Joclå, någon hade sett detn styra stegen mot folkparhen. Där fann han
dem också. Storasyster hade I'ommit
upp med det glänsande förslaget om

'rr' t,

1:'.,, 11;.i"i.g1..
{", +,:
'
*,, .
'''

'I.

"I-+,ii,i
..

ett besök i folkparlien och de två
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mindre rrar inte svåra att få ur sängarna och i kläderna...
När pappan kom hem med rymIingarna satt mamma och vyssjadc
babyn.

- Hur kunde ni ha hiärta att
lämna lillasyster ensam, sa hon förebrående.

Då hov fyraåringen Llpp sin röst:
Va va dä sa sa? rr'i skulle tatt henne mä oss!!
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(båtitjäli) årsi<ortets första sida. Det är
en detalj ur den lyriska allegorin Venus

födelsc, en av det medeltida måleriets
mest kända konstverk. Originalet finns
beskådande på Galleri Uffizi i målarens hemstad Florens.

til]

De som bor på platser där ingen
bli direktanslutna tiil förbundet. Skriv till SKV,
Norrtullsgaian 5, llz tr, Stockholm Va
och relivirera årskortet för 1963. AvSKV-avdeining finns, kan

giften för direkl,anslutna medlemmar är
5 l<ronor.
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Lösningor skoll voro redoktionen tillhondo senost den 20
jonuori. Mörk kuvertet "JULKRYSSET". De tre först öppnode
rötto lösningorno belönos med bokpriser.
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